
 2023 -2022תשפ"ג במרכז ענב לתרבות  הקתדרה למוסיקה
   27–, העונה ה  משה זורמןפרופ' ו ד"ר אסתרית בלצן

 ומבחר קורסים מקוונים.   26.10.22 -החל מ בת"א בימי ד'שנתיים קורסים מפגשים ב 24

 351, קוד משרד החינוך: 1799, מס. בעתיד 1491קוד מוסד בקרנות ההשתלמות: 

.comwww.musiccathedra,  cathedra@bezeqint.net 
  03 -6416266פקס:  03 -6420847, טל: 6165101, ת"א 65149ת.ד.  

  ים מקוונים קורס 8+ )ראה קוד לכל קורס(  עם ציון השתלמות קורסים מוכרים לגמול 5

           ,10.30 – 9.00 ד"ר אסתרית בלצן,הקונצ'רטו ,  –מפתחות למוסיקה  .1

, יוויוולדעם לכינור ראשית הקונצ'רטו האיטלקי : הקונצ'רטי הגדולים בכל הזמנים 20 

שיאו היידן, מוצרט ובטהובן, , עם באךלכינור ולפסנתר המשכו בקונצ'רטו הגרמני 

הרחבתו בקונצ'רטו לצ'לו עם שופן, שומאן, ברהמס, גריג, צ'ייקובסקי,  ברומנטיקה

 ( 214101)קוד  וברטוק., שוסטקוביץ במודרניזם של רחמנינובהוספת סולנים בו

 , 12.30 –11.00, ד"ר בלצן ופרופ' זורמן ,יצירות מופת בעונת הקונצרטים .2

 (213912)קוד קורס . 2022-2023קונצרטים אופרה ומעקב אחר עונת ה

הטרובדור,  דון ג'ובאני, לדו ,סיפורי הופמן, מאדאם באטרפליי, אלקו, רינאופרות : 

 פילהרמונית. בלאחר פרסום העונה יישלח נוסף פירוט  תיאודור, קאבאלרייה רוסטיקנה.

 (214132)קוד  14.30 –  13.00ד"ר בלצן ופרופ' זורמן, –  בכללבאך ועד מ .3

גדול המלחינים של כל הזמנים: הנחשב לקורס עומק על חייו ויצירתו של י.ס. באך, 

קנטטות מוסיקה אינסטרומנטלית בסגנון הכתיבה, הז'אנרים השונים, מוסיקה ווקאלית 

 הזה.  ובקונצ'רטים, השפעת באך על המוסיקה עד היוםבפרלודים ופוגות בסוויטות, 

 , :3016 – 00:51פרופ' משה זורמן,  -  זרמים וסגנונות מוסיקה קלה:  .4

הקורס חוקר את השפעת הרומנסה הרוסית, המוסיקה ישראל והעולם הגדול: 

קצבים הלטינים, מהצרפתי, הסווינג האמריקאי, הרוק הבריטי, ה ןהשאנסוהמזרחית, 

 (214103 לדורותיו. )קוד קורס על הזמר העברי השחור היפ הופ הראפ וה

הקונצרטים המוסברים של אסתרית בלצן בת"א, חיפה  –אישי  קלאסיקה במימד .5

 הרצאות לבחירתכם במרכז ענב :  7בשילוב וירושלים, 
עם סמפונית מיתוס, מגלוק ועד אורפיאו נגרו   גלגולו של –אורפיאו  קונצרטים  4

  ,סונטת קרויצר –, בטהובן , עם רקדני באלטהסוויטה והפרטיטה –באך  ;ירושלים

 עם קרן הדר ואנסמבל קולי וכלי.  – מוסיקת לילה זעירא

תולדות המוסיקה, יצירות מופת בעונות  :מעונות קודמות מבחר קורסים מקוונים .6

, מוסיקה וקולנוע, מוסיקה קאמרית, הסימפוניה היא בתשפ" /הקונצרטים תשפ"א

 העולם, מובילי הזמר העברי, שירי משוררים בזמר העברי. 

 
 

 בסמסטר ב: 12 –בסמסטר א ו  12מפגשים,  24: גתשפ" תאריכים
 231.18.– 2226.10.מפגשים  21,סמסטר א 

26.10  ,2.11 ,9.11 ,16.11 ,23.11 ,30.11 ,7.12 ,14.12 ,28.12 ,4.1 ,11.1 ,18.1 

 236.7. – 23.215.מפגשים  21סמסטר ב , 
15.2 ,22.2 ,1.3 ,8.3 ,15.3 ,22.3 ,29.3 ,3.5 ,10.5 ,17.5 ,24.5 ,7.6 

 

 29.6.22בהרשמה עד ₪  1850 ב"לממשיכים מתשפשנתי מחיר קורס 

 כל אחד .  ₪  617ליוני, יולי ואוגוסט, צ'קים  3 -ניתן לשלם ב

 .נרשמים ליותר משני קורסיםל  10%הנחה נוספת בסך 

http://www.musiccathedra.bravehost.com/
mailto:cathedra@bezeqint.net
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 נט בתשלוםרזמינים באינטקורסים מקוונים 
 הרצאות בנות שעה וחצי כל אחת 28כל קורס כולל 

שלב מבוא המקורס בסיסי  ,ד"ר אסתרית בלצן  -תולדות המוסיקה  קלאסית מפתחות למוסיקה .1

 קאנון הקלאסי: ב כל הזמניםבסגנונות, מושגי יסוד, היכרות עם ענקי המוסיקה הגדרת  ,היסטורי

 יוס, ברטוק, גרשווין, ועולם הפופ. בלשופן, ליסט, אנסקו, סישוברט,  ,מוצרט, בטהובן,באך 
 2020 - 2021בעונת ניתוח ועיון ביצירות מופת - בלצן ופרופ' זורמן -במוסיקה ת מופת יצירו  .2

שנת , פוצ'יני וגרשווין, דוניצטי, ורדי, ואגנרבהפקות העולם בשנת הקורונה: אופרות של 

 ביצירות סטרווינסקי וקורט וויל, ועוד.  20-מאה הב 20-המקוונת, שנות הבטהובן 

  , ד"ר בלצן ופרופ' זורמן -קולנוע בעולם הוסיקה מ .3

    "אמדיאוס"על ) מלחינים על סרטים פסקול במסך הקולנוע והיחסים בין המוסיקה, התמונה והעלילה ב

    "אהובתי הנצחית" ו"הרואיקה" על  ,14 -מארה בחצר לואי ה ןשבעולם" על מאר "כל הבקרים מוצרט,

    )קורנגולד, ווקסמן, הרמן, מסך להוליבוד ולקולנוע מגוייס מלחינים קלאסיים כותבים  ועוד(: בטהובן

   סרטים מצליחים  )צלילי המוסיקה, מצחיקונת, סיפורכ  מיוזיקלסהברזל של שוסטקוביץ ופרוקופייב(, 

 (. ועוד)סרטי קובריק התפוז המיכני, אודיסאה בחלל,   פרסי אוסקר על פסקול מוסיקליהפרברים(, 

  פרופ' משה זורמן, - הזמר העברי מובילי  . 4   

      דגש על היוצרים )אדמון, זעירא, ארגוב, וילנסקי, נעמי שמר, רוזנבלום, בתולדות הזמר העברי      

   מבצעים מובילים )שושנה דמארי, חוה אלברשטיין, ה( ועוד, ירש, מתי כספי, שלום חנוךהנורית      

   .הלהקותויהורם גאון(      

 198012, קוד , הסימפוניה מבאך ובטהובן ועד מאהלרד"ר אסתרית בלצן – הסימפוניה היא העולם .5

 הכתיבה התזמורתית מבאך, להיידן ולמוצרט בדגש על הסמפוניות של בטהובן, ברהמס, ומאהלר

  198020קוד  , ד"ר אסתרית בלצן ופרופ משה זורמן – 2022 יצירות מופת בעונת הקונצרטים .6

 אופרות מרפרטואר העונה: אונייגין, אלצ'ינה, נישואי פיגארו, אאידה, טראויאטה ומבחר סמפוניות

 198021: קוד , קוד אסתרית בלצן ופרופ' משה זורמן רד" – מוסיקה קאמרית מהדואו לאוקטט .7

 מבאך, היידן ומוצרט לבטהובן, ברהמס, שוברט, דבוז'אק, צ'ייקובסקי, פורה, ועד מסיאן 

משירי ביאליק , טשרניחובסקי  ,198022קוד , פרופ' משה זורמן  - משוררים בזמר העברישירי  .8

 ואלתרמן לשירי חלפי, מוהר, קיפניס, יעקב שבתאי, יהונתן ואביב גפן, נעמי שמר, נתן יונתן, ועוד. 

 
 


