
 הקתדרה למוסיקה בימי ד' במרכז ענב לתרבות תל-אביב )גיבוי בדיגיטל( 

 מכללה מוסיקלית עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן 
  2202בפברואר  9  - 1220אוקטובר ב 72:  בפ"תש א'סמסטר סילבוס 
 בנושא ספציפי םהמעונייני: בכל מקרה כפוף מערך השיעור לדינמיקה של הקורס.  לתשומת לבכם

 03 - 6420847טל. בע כשבוע לפני התאריך שנקבהקתדרה  משרדבהשיעור נושא יוודאו את 

 

 ד"ר אסתרית בלצן  - הסימפוניה היא העולם 

  18.00 -16:30אחה"צ    10.30 – 9:00בוקר 

 

 

 ד"ר אסתרית בלצן ופרופ' משה זורמן -בעונת האופרה והקונצרטיםיצירות מופת 

 )מופעי אופרה מסומנים בכוכבית(   12:30 -11:00בוקר 

 

 

 

 

 

 סקירה הסטורית.  –הסימפוניה היא העולם  27.10.21

 סימפוניות  104 – משטמיץ להיידן 3.11.21

 סימפוניות  41 – מוצרט 10.11.21

 , פריצת הדרך 2- 1מס  ותסימפוני –בטהובן  17.11.21

 הרואיקה, מהפיכה – 3סימפוניה מס  – בטהובן 24.11.21

 הבריחה אל הטבע – 4- 5סימפוניה מס.  – בטהובן 15.12.21

 , בסבך הפוליטיקה  5 –ו  6סימפוניות מס  –הובן בט 22.12.21

  7-8סמפוניות מס.  –בטהובן  29.12.21

 , תפילה לתיקון עולם  9 סימפוניה מסל 8מסימפוניה  –בטהובן  5.1.22

  צוואה וסיכום.  – 9סימפוניה מס.  –בטהובן  12.1.22

 , הסימפוניה הרומנטית א , 4,7,9סימפוניות שוברט  19.1.22

 , הסימפוניה הרומנטית ב 8הבלתי גמורה מס שוברט  26.1.22

 בחיפוש אחר מבנה וצורה , הסימפוניה הרומנטית ג –שומאן שוברט ו 2.2.22

 דהסימפוניה הרומנטית בחיפוש זהות ולאומיות,  נדלסון משומאן, ברליוז ,  9.2.22

 ובאופרה פתיחת העונה בפילהרמונית  סטרווינסקי, וליגטימוצרט, , ייקובסקיצ' 27.10.21

 ( 4.11 -באופרה הישראלית )החל מ חליל הקסם- מוצרט *3.11.21

 . (20.11רומיאו ויוליה בגרסת באלט, )פילהרמונית  –פרוקופייב  10.11.21

 לתזמור תמונות בתערוכה.  100בוריס גודנוב במטרופוליטן אופרה,  –מוסורגסקי וראוול  *17.11.21

 המשך תמונות בתארוכה.  –הקונצ'רטו המשולש , מוסורגסקי  –בטהובן  24.11.21

 , עם אשנבאך בפילהרמונית.21, קונצ'רטו לפסנתר מס.  מוצרט 15.12.21

 ייגבני אונייגין באופרה, חלק א  –צ'ייקובסקי  *22.12.21

 (28.12 –ייבגני אונייגין באופרה הישראלית )החל מ -יצ'יקובסק *29.12.21

9.1 –סימפונית האלפים , פילהרמונית החל מ  – ריכרד שטראוס 5.1.22  

 באופרה הישראלית.  לאה טראויאטה –ורדי  *12.1.22

 (27.1 -)החל מבאופרה הישראלית לה טראויאטה -ורדי *19.1.22

 סיפור הפרברים, הסרט החדש של שפילברג.  – ברנשטיין *26.1.22

 לפילהרמונית + המשך סיפור הפרברים 85וקונצ'רטו לכינור בחגיגות  1סימפוניה  –ברהמס  *2.2.22

  25.2 –באופרה הישראלית החל מ לאונקוואלו פאליאצי  9.2.22



 14:30 –13.00ופרופ' זורמן, ,  ד"ר בלצן מוסיקה קאמרית  

 

 

 

 16:15 – 14:45פרופ' זורמן,  -זמר העברי משוררים ב ישיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבארוק אל הקלאסיקה. מן –הולדת השלישייה והרביעייה   להיידן, באךמ 27.10.21

 33ואופ. 20מתוך אופ.   תרביעיו המיתרים: תרביעיואבי  היידן 3.11.21

 רביעיית ומוסיקה קאמרית עם פסנתר: שלישיות  – מוצרט 10.11.21

 מהרבעיה ברה מינור לחמישית המיתרים בסול מינור.רביעיות מיתרים: : מוצרט 17.11.21

   1שלישיות אופוס –בטהובן פסנתר וכלי נשיפה,  –מוצרט  24.11.21

 סיבה לנשיפה: שלישיית קלרינט וחמישיית נשיפה ופסנתר .   –בטהובן  15.12.21

 רבעיות המיתרים כמייצגות שלוש תקופות חייו: ראשונה, אמצעית, והאחרונה בטהובן  22.12.21

 שלישיות הפסנתר בשיאן :  בין "הרוחות" ל"ארכידוכס" – בטהובן 29.12.21

 100ואופ  90שלישיות אופ.  – שוברט 5.1.22

 רביעיות המיתרים ו"העלמה והמוות". -שוברט 12.1.22

 מדג השמך לשמינייה.    –מקווינטט לאוקטט  –שוברט  19.1.22

 חמישיה בדו מאז'ור )שני צ'לי(, הצוואה . -שוברט 26.1.22

 מהטריו לאוקטט , ילד הפלא והתקווה הגדולה. – מנדלסון 2.2.22

 חמישיית הפסנתר.  – שומאן 9.2.22

 : המשורר הלאומי בחיפוש אחר האהבה האבודהביאליק 27.10.21

 : שירים ופזמונות לילדים ולמבוגרים ביאליק 3.11.21

 : אומרים ישנה ארץ , משורר הבלדות הגדול שאול טשרניחובסקי 10.11.21

 משורר הבמה הקלה של תל אביב הקטנה – נתן אלתרמן 17.11.21

 ר הניגון זעוד חו – נתן אלתרמן 24.11.21

 עמוק העצב בעיניים.  – יעקב אורלנד 15.12.21

  תרזה דימון ואהבות נכזבות  –לאה גולדברג  22.12.21

  לא שרתי לך ארצי. –רחל המשוררת  29.12.21

מה עושות האיילות, שירי הילדים. ו –לאה גולדברג שירי רחל ויהודה שרת , 5.1.22  

 מערבות רוסיה לגבעות שיך אבריק. – אלכסנדר פן 12.1.22

 גדול משוררי האידיש בלחנים ישראלים מקוריים – איציק מאנגעראלכסנדר פן ו 19.1.22

 . שירי המגילה והחומש –איציק מאנגר ודובי זלצר  26.1.22

 הלחנת דור תש"ח, וסוד הדיוק והצמצום.  – נתן זךיהודה עמיחי ו 2.2.22

  ילדים ל"לא ידעתי מה", בהלחנת סשה ארגוב.משירי  –ע. הלל  9.2.22



 

 

 מכללה מוסיקלית עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן 
  2202ביוני  24  - 2220מרץ ב 2:  בפ"תש 'בסמסטר סילבוס 

 בנושא ספציפי םהמעונייני: בכל מקרה כפוף מערך השיעור לדינמיקה של הקורס.  לתשומת לבכם

 03 - 6420847טל. בע כשבוע לפני התאריך שנקבהקתדרה  משרדבהשיעור נושא יוודאו את 

 

 ד"ר אסתרית בלצן  - הסימפוניה היא העולם 

   10.30 – 9:00בוקר 

 

 

 ד"ר אסתרית בלצן ופרופ' משה זורמן -בעונת האופרה והקונצרטיםיצירות מופת 

 )מופעי אופרה מסומנים בכוכבית(   12:30 -11:00בוקר 

 

 

 

 

   . 2 -1 ות מססימפוניפריצת הדרך :  - ברהמס  2.3.22

  . 4 –ו  3ות מס . סימפוני –ברהמס  9.3.22

 שמרן ומהפיכן.  – ברהמס וברוקנר 16.3.22

 אל העולם החדש מאירופה  –דבוז'אק  23.3.22

 הסימפוניה הציקלית.  –ברליוז וצזר פראנק  30.3.22

  . 1סימפוניה  -  מאהלר 6.4.22

  2סימפוניה  -מאהלר   13.4.22

   3ה סימפוני –מאהלר  11.5.22

  4-5סימפוניות  –מאהלר  18.5.22

 6-8ות סימפוני –מאהלר  25.5.22

 , סיכום.  0סימפוניה  –מאהלר  1.6.22

 4מס. סימפוניה  –צייקובסקי  15.6.22

 5-6סימפוניות מס.  –צ'ייקובסקי  22.6.22

  , ואלה תולדות המנואט והסקרצו...שוסטקוביץ  29.6.22

  9.3בפילהרמונית , מוסיקה צרפתית  –רוסל ו ראוול,ה 'לילי בולנז 2.3.22

  20.3קרן הפלאים של הנער, פילהרמונית  – מאהלר 9.3.22

  27.3 –באופרה הישראלית , החל מ נישואי פיגארו  מוצרט *16.3.22

  27.3 –באופרה הישראלית, החל מ , המשך, נישואי פיגארו  מוצרט *23.3.22

 בפילהרמונית  30.3, 6סימפוניה  ברוקנר, קונצ'רטו לאבוב –באך  30.3.22

  28.4בפילהרמונית  בטהובןו  פגניני-רחמנינוב 6.4.22

  בפילהרמונית, בהשתתפות אלה שריף 4שריף ובטהובן  13.4.22

  ינה לצ'א –הנדל  *11.5.22

  16.5 –החל מ המנדרין המופלא בפילהרמונית , הפרלודים ווברטוק  –ליסט  18.5.22

  31.5קבקוס בפילהרמונית, עם  4וברהמס קונצ'רטו לכינור עם מוצרטו  25.5.22

 נית ובפילהרמ 7, שוסטקוביץ סימפוניה  4סימפוניה  ברהמס 1.6.22

 האש וסימפונית תהילים , בסמפונית ירושלים ובפילהרמונית ציפור  –סטרווינסקי  15.6.22

 , חלק אבאופרה הישראלית  ורדי אאידה 22.6.22

  80חוגג  פול מקרטני, באופרה  ורדי אאידה *29.6.22



 

 

 14:30 –13.00,  ד"ר בלצן ופרופ' זורמן, מוסיקה קאמרית 

 

 

 

 

 16:15 – 14:45פרופ' זורמן,  -שירי משוררים בזמר העברי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלישיות פסנתר  – ברהמס 2.3.22

 רביעיות מיתרים ורביעיות פסנתר  –ברהמס  9.3.22

 חמישית מיתרים וחמישיית פסנתר  –ברהמס  16.3.22

 שישייה וחמישיית קלרינט.  –ברהמס  23.3.22

 רביעיות מיתרים.  –"מתוך חיי", דבוז'אק  – סמטנההאסכולה הצ'כית:  30.3.22

 48חמשיית פסנתר, שישיית מיתרים אופ  –דבוז'אק  6.4.22

 מרוסיה במיתרים ובפסנתרים  – צ'ייקובסקי , בורודין , רחמנינוב 13.4.22

  אימפרסיוניזם צרפתי ודם ספרדי.  – ראוול, פורה, דביוסי 11.5.22

 רביעיית מיתרים ברטוק ,  שישיה לפסנתר ולכלי נשיפהו, – פולנקפרנסיס  18.5.22

 .  לשני פסנתרים וכלי הקשהסונטה  –פסנתר, ברטוק שלישיית  –ראוול  25.5.22

  כגיבור תרבות.  בני גודמן, מגלים את אמריקה ב"קונטרסטים"  –בני גודמן ו ברטוק 1.6.22

 מעשה בחייל, בגרסת שלישייה.   – סטרווינקיפסנתר, קווינטט  –צזר פרנק  15.6.22

  8מס.  רביעייה – שוסטקוביץרביעייה לקץ הימים,  –מסיאן  22.6.22

 פסנתר. ת וחמישי – דבוז'אקשוסטקוביץ ו 29.6.22

 אברהם חלפי  2.3.22

  יחיאל מוהר 9.3.22

 עלי מוהר 16.3.22

  דליה רביקוביץ' 23.3.22

 שירי ילדים  – ונורית זרחי מרים ילן שטקליס 30.3.22

  לוין קיפניס 6.4.22

 אהוד מנור  13.4.22

 נעמי שמר א  11.5.22

 י שמר ב נעמ 18.5.22

 האב והבן.  –ואביב גפן יהונתן גפן  25.5.22

  אביב גפן.  1.6.22

  יעקב שבתאי  15.6.22

  נתן יונתן  22.6.22

 סיכום  29.6.22



 

 

 

 

 


