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

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

   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

 העולם החדש אל מאירופה  –ק דבוז'א 23.3.22

 הציקלית. הסימפוניה  –צזר פראנק ברליוז ו 30.3.22

   התחייה. – 2לסימפוניה מס.  1מסימפוניה  -  מאהלר 6.4.22

 צליל. , באומר וב7– 5ות סימפוני - מאהלר  13.4.22

 האלף. סימפונית  – 8ה מס סימפוני –מאהלר  11.5.22

 , הפרידה.  9מס סימפוניה  –מאהלר  18.5.22

 וסוף הדרך.   10מס סימפוניה  –מאהלר  25.5.22

  5-6מס. סימפוניות  –ייקובסקי 'צ 1.6.22

 . 9 -, ו 7 מס.  סימפוניות –שוסטקוביץ  8.6.22

  הרחבת העולם הסימפוני.  –והן וויליאמס ו סיבליוס 15.6.22

 סיכום . 1מס. סימפוניה  – בן חיים 22.6.22

  9.3בפילהרמונית , צרפתית מוסיקה  –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, רטו לאבובקונצ' –באך  30.3.22

  28.4בפילהרמונית  בטהובןו  פגניני-רחמנינוב 6.4.22

  16.5 –באופרה הישראלית, החל מ  "אלצ'ינה"הנדל  13.4.22

  16.5 –, החל מ בפילהרמונית הפרלודים וואלס מפיסטו,  –ליסט  *11.5.22

  16.5 –החל מ המנדרין המופלא בפילהרמונית  ברטוק 18.5.22

  31.5קונצ'רטו לכינור עם קבקוס בפילהרמונית, בטהובן  25.5.22

  31.5נית עם קבקוס, ובפילהרמ 4סימפוניה  ברהמס 1.6.22

  8.6 –בפילהרמונית מ  7סימפוניה  שוסטקוביץ 8.6.22

  30.6 -רמונית מהלתהילים בפיסימפונית  סטרווינסקי 15.6.22

  24.6 –באופרה הישראלית, החל מ  ורדי אאידה *22.6.22



 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

  קונצרטים עם ד"ר אסתרית בלצן בת"א, חיפה וירושלים–קלאסיקה במימד אישי 
  25.3 – 8.3השנסון והרקוויאם עם מקהלת העפרוני,  –פורה :  תוכניות חדשות  2

    20.5 – 6.5עברי נורית הירש, ס ישראל לזמר לכלת פר 80 –- נורית ואילנית

  9.6.22, 7.4.22:  אל ההמנון הלאומיאישי מסע  –התקווה 

 ת"א.  ( בית התפוצותמוזיאון אנו ), ביחיד של אסתרית בלצןהכנית תול 13 -ההעונה 
  www.musiccathedra.comבאתר הקתדרה  בכל המוסיקה ובכאן תרבותפירוט משדרים 

 /https://www.facebook.com/AstrithBaltsan  סרטונים ותגובות בדף הפייסבוק  

 cathedra@bezeqint.net, 03 – 6420847אנא התקשרו לקתדרה למוסיקה לספרים, דיסקים וערכת לימוד 

 פסנתר שלישיות  – ברהמס 2.3.22

 מיתרים ורביעיות פסנתר רביעיות  –ברהמס  9.3.22

 וחמישיית פסנתר  מיתריםת חמישי –ברהמס  16.3.22

 וחמישיית קלרינט. שישייה  –ברהמס  23.3.22

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

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

 במיתרים ובפסנתרים מרוסיה  – , רחמנינובבורודין , צ'ייקובסקי  13.4.22

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

 שישיה לפסנתר ולכלי נשיפה. חמישיית פסנתר, ו – פרנסיס פולנקצזר פרנק ו 18.5.22

  ,רביעיות מיתרים.  סונטה לשני פסנתרים וכלי הקשה–ברטוק  25.5.22

  " קונטרסטיםת אמריקה ב"מגלים א –בני גודמן ו ברטוק 1.6.22

 ליל הוד", שישיית מיתרים. " – שנברג 8.6.22

 מעשה בחייל, בגרסת שלישייה.   – סטרווינקי 15.6.22

 , סיכום. לקץ הימיםרביעייה  –מסיאן  22.6.22

 אברהם חלפי  2.3.22

  יחיאל מוהר 9.3.22

 עלי מוהר 16.3.22

  דליה רביקוביץ' 23.3.22

 ילדים שירי  – מרים ילן שטקליס 30.3.22

  והילד הזה הוא אני.  –  , יהודה אטלסניסלוין קיפ 6.4.22

 .  ותרצה אתרנורית זרחי  13.4.22

  יעקב שבתאי  11.5.22

 פזמונאות לשירהבין  – ן אלמגורדאהוד מנור ו 18.5.22

 והבן. האב  –ואביב גפן יהונתן גפן  25.5.22

 חנוך לוין  1.6.22

 נעמי שמר  8.6.22

 המתורגמים השירים  – נעמי שמר 15.6.22

 סיכום  22.6.22

http://www.musiccathedra.com/
https://www.facebook.com/AstrithBaltsan%20%20/
mailto:cathedra@bezeqint.net

