
 אביב -מרכז ענב לתרבות ,תלימי ד', בהקתדרה למוסיקה 

 עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן מכללה מוסיקלית 
  2023בינואר  25 – 2220אוקטובר ב 26 מפגשים,  12 :ג"פתשמסטר א ס סילבוס 

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

 (03 - 6420847) השיעור בטלפון המשרדנושא יוודאו את 

 ע בסילבוס. שנקבמועד ההרצאה כפי כשבוע לפני  cathedra@bezeqint.net  הקתדרהמייל וב

 

 ד"ר אסתרית בלצן  -  10:30 -9:00הקונצ'רטו ,  –למוסיקה מפתחות 

 

 

 

 ד"ר בלצן ופרופ' זורמן  -  12:30 -11:00מפתחות לעונת הקונצרטים,  

 )מופעי אופרה מסומנים בכוכבית( 

 
 

 

 

   בטהובן.ל ויואלדישנים של בדידות והשתלבות, מ 100,  היחיד והיחד –'רטו הקונצ 26.10.22

  מהכינור לפסנתר,  לצ'לו ולחצוצרה.  היידןלו באךויואלדי למ –הקונצ'רטו לידת  9.11.22

 לחליל, לאבוב ולקרן קונצ'רטי לכינור, – מוצרט 16.11.22

 מתמימות לבשלות, אלוירה מאדיגן .  –רטי לפסנתר 'והקונצמוצרט  23.11.22

 ( לפסנתר  קונצ'רטי ראשונים 3פריצת הדרך )  – בטהובןממוצרט ל 30.11.22

 לפסנתר ,  4חיפושים ותהיות, קונצ'רטו לכינור , קונצ'רטו מס.  –בטהובן  7.12.22

 לפסנתר.  "הקיסר"  5וקונצ'רטו מס קונצ'רטו משולש במקום קונצ'רטו לצ'לו,  – בטהובן 14.12.22

 קונצ'רטי לפסנתר  2קונצ'רטו לכינור מול  –מנדלסון רונדו לכינור,  –שוברט  28.12.22

 אטו ופולונז. נ, אנדנטה ספי2 -ו 1קונצ'רטי  – ושירת הפסנתרשופן  4.1.22

 הקונצ'רטו הוירטואוזי לכינור. – פגניני וויניאבסקי 11.1.23

  הקונצ'רטו לפסנתר מול הקונצ'רטו לצ'לו   – שומאן 18.1.23

 קונצ'רטים לפסנתר, לכינור , והקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו  –ברהמס  25.1.23

 ( . 6.11 -באופרה הישראלית )החל מ –סיפורי הופמן מאורפיאוס בשאול ל –אופנבאך  *26.10.22

  (18.22עד באופרה הישראלית  ) –סיפורי הופמן אופנבאך  *9.11.22

 ( 20.11 –)פילהרמונית מ  1סימפוניה מס.  –ברהמס  16.11.22

 ( 28.11עד  קונצ'רטו לפסנתר )פילהרמונית  –שומאן  :אנדרש שיף מנגן ומנצח 23.11.22

 (2.12 –באופרה )החל מ  –מאדאם באטרפליי  -פוצ'יני  *30.11.22

 (10.12 –) פילהרמונית מ   8סמפוניה מס.  –,בטהובן ואריאציות לתזמורת שנברג  7.12.22

 (15.12  -החל מ  קונצ'רטו לקלרינט )פילהרמונית – קרל מריה פון ובר 14.12.22

 ( . 29.12החל מ )בפילהרמונית  104מס.  סמפוניה –, אבי הקלאסיקה היידן  28.12.22

 ( 5.1 -החל מ )פילהרמונית  5סימפוניה מס.  – ברוקנרקונצ'רטו לכינור,  – מקס ברוך 4.1.22

 (13.1 -באופרה הישראלית )החל מ -אלקו האופרה  -רחמנינוב  *11.1.23

 (  22.1באופרה הישראלית )עד  – קוואלריה רוסטיקנה -מסקאני  *18.1.23

 (. 26.1 –)בפילהרמונית החל מ  2סימפוניה מס  – רחמנינובמחולות גלנטה,  –קודאי  25.1.23
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  14:30 – 13:00ד"ר אסתרית בלצן ופרופ' משה זורמן , -מבאך ועד בכלל 

 

 
 

 

  16:30 – 15:00זרמים וסגנונות, פרופ' משה זורמן ,  –מוסיקה קלה 

 

 

 

  מתיאוס פאסיון. לאנה מגדלנה למה באך ? באך כמורה כל הדורות, מ 26.10.22

 טוקטה ופוגה, משפחת באך , באך והעוגב  –  מוסיקאי בקהילת ווימאר 9.11.22

  וקנטטת הקפה. 4קנטטה מס. , באך והכורל  – הכנסייה הלותרנית 16.11.22

 . אורטורית חג המולד, 147-ו 140נטטות , קבאך והכורל פרלוד  – הכנסייה הלותרנית  23.11.22

  ריקודי כל העולם  , הסוויטה הבארוקיתהפתיחה הצרפתית ו –העולם החילוני  30.11.22

    פרטיטות 6צרפתיות ,  6, סוויטות אנגליות 6למקלדת: יצירות  –העולם החילוני  7.12.22

 לחליל , ויולהלסולו ,  צ'לול  סוויטות ופרטיטות -העולם הגדול  14.12.22

 )גיטרה( סוויטות ללאוטה, לכינור סולוסונטות  -העולם הגדול  28.12.22

    תזמורתיותהוויטות הס -מוסיקאי בנסיכות קתן  4.1.23

  קונצ'רטו איטלקי., ברנדנבורגיםהקונצ'רטי ה -מוסיקאי בקסמי התזמור  11.1.23

 פרקים.  48 -ב הפסנתר המושווה, הפרלוד והפוגה –באך האינטלקטואל  18.1.23

  אמנות הפוגה, המנחה המוסיקלית. –וכתב החידה ההוגה באך  25.1.23

  שנסון הצרפתי לבוינה  שטראוסוהפולקה של  סמהוואל:  אירופהם בלריקודימוזיקה  26.10.22

 .  , הצועניםה, ביזה, סרסטדבוז'אקברהמס, ב"אביב העמים":  מוסיקה עממית באירופה 9.11.22

 .  /ימי הרדיו וודי אלן .הוהטלוויזי,הרדיו עם הטכנולוגיה: התקליט,  באמריקה הולדת הפופ 16.11.22

מהעבד בשדות הכותנה  -בלוזה, ג'ופליןשל סקוט רגטיים : הבארה"ב התרומה השחורה 23.11.22

 בילי הולידיי, לואיס ארמסטרונג, אלה פיצג'ראלדועד זמרי הבלוז הגדולים: 

 ג'אז והדיקסילנדכנסיה השחורה. ניו אורלינס, ה, ה ספיריצ'ואלס: ההתרומה השחורה 30.11.22

 'והני קאש, גו'אן באז ג, פיט סיגרהכנסיה, מוסיקת קאנטרי: : שירי העם,התרומה הלבנה 7.12.22

  רוג'רס., גרשווין, פורטר, ברלין: ומקורו באופרטה האירופאיתמיוזיקל : ההתרומה הלבנה 14.12.22

 בני גודמןמול ן דיוק אלינגטו,  הביג בנדו הסווינגתקופת  תרבויות:המפגש  28.12.22

 לואיס.לי ג'רי באדי הולי, , אלביס פרסלי בי בי קינג, -הרוק'נ'רולהולדת  מפגש תרבויות 4.1.22

 טרייסנדרברה ססינטרה, בינג קרוסבי, ב -הוליווד פוגשת את ברודווי : עידן הכוכבים  11.1.23

  פינק פלוידוה  הביטלס השפעתדם יזע ודמעות, נערי החוף,  : בשנות השבעיםאמריקה  18.1.23

 " המילטוןהרחוב ועד "מ ראפעידן ה, מייקל ג'קסון: היוםמשנות התשעים ועד אמריקה  25.1.23


