
 אביב -מרכז ענב לתרבות ,תלבבדיגיטל והקתדרה למוסיקה בימי ד', 

 מכללה מוסיקלית עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן 
  הרצאות  28:  פ"אתששנתי סילבוס 

 03 - 4208476טל.  cathedra@bezeqint.net הקתדרה למוסיקה,  

 

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

 
 

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

 

 

 על המסך הגדול.  ליאמסינינו רוטה וג'והן וומוצרט,  שופן, ברהמס,התמונה והצליל:  1הרצאה 

 )מוצרט( אמאדיאוס דולי המלחינים בראי הקולנוע: ג 2הרצאה 

 )בטהובן( הרואיקה , אהובתי הנצחיתגדולי המלחינים בראי הקולנוע:  3הרצאה 

)לולי( ,  המלך רוקד)מארה( ,  כל הבקרים בעולםגדולי המלחינים בראי הקולנוע:  4הרצאה 

 )שופן(  ימפרומפטוא

 . ברוקנרו ליסט, צ'ייקובסקיקן ראסל בסרטים על דולי המלחינים בראי הקולנוע: ג 5הרצאה 

 )רוג'רס והאמרשטיין( . צלילי המוסיקה ל אוקלהומהמהקולנוע והמיוזיקל:  6הרצאה 

 )ביורק(   רוקדת בחשיכה, ( ולאו )לרנר גבירתי הנאוההקולנוע והמיוזיקל:  7הרצאה 

 )א.ל. וובר(.פנטום האופרה , )ג'רי בוק( כנר על הגג: , ניצחון וכישלוןהקולנוע והמיוזיקל 8הרצאה 

)מישל לה גראן(.העלמות מרושפור , מטריות שרבורג  - ז'אק דמיאופרה קולנועית:  9הרצאה   

 –לואי מאל , )שופן( חלומות,)ראוול(  ראשומון  -במאים בפסקול קלאסי: קוראסווה  10הרצאה 

 )רחמנינוב( .  ניצוצות –)דבוז'אק( , סקוט היקס  ג'ורג'יה –)ברהמס(, ארתור פן  הנאהבים

)בטהובן( התפוז המיכני  ,)שטראוס( אודיסאה בחלל –קובריק במאים בפסקול קלאסי:  11הרצאה 

  .)שוסטקוביץ(  לרווחה עצומותעיניים , )ליגטי, ברטוק, פנדרצקי( הניצוץ

)ראוול( ,  לב בחורף -)ג'ופלין( , קלוד סוטה  העוקץ -במאים בפסקול קלאסי: רוי היל  12הרצאה 

 )שופן(. הפסנתרן –פולנסקי  ( ,)צ'ייקובסקי ברבור שחור -ארונופסקי 

,  (פרדי מרקורי) רפסודיה בוהמית, )אדית פיאף( החיים בורודביוגרפיות מוסרטות:  13הרצאה 

 .  (אלטון ג'ון)רוקטמן 

 (. מולן רוג'לומיל אקמזפירלי, למיוזיקל וקולנוע )באופרה, ב לה טראויאטה 14הרצאה 

  אורות הבמה לאורות הכרך.מ צ'ארלי צ'אפלין –וסיקה והסרט האילם מ 15הרצאה 

 זמר הג'אז  -, לסרט המדבר והמזמר פוטיומקין, הסרט האילם מ 16הרצאה 

 טביה החולב ומולי פיקון.  –סרט האידי ה 17הרצאה 

  שיר אשיר בגשם. –המעבר לקולנוע מדבר  18הרצאה 

 . קזבלנקה מקס שטיינר  פסיכו,מלחינים קלאסיים בקולנוע: ברנרד הרמן והיצ'קוק  19הרצאה 

 מאמריקאי בפריס, לסרטי וודי אלן.  – גרשווין בקולנוע 20הרצאה 

 פרק הסיום של רוג'רס והמרשטיין. – צלילי המוסיקה 21הרצאה 

  , קברט. קברט, צא וראהמוסיקה ושואה:  22הרצאה 

גלגולו של סיפור: הגברת עם הקאמליות )טראויאטה,קאמיל,( - מולן רוז' 23הרצאה   

 אפוקליפסה   לב בחורף, אוהבת את ברהמס,מוסיקה קלאסית בקולנוע : * איגנמר ברגמן,  24הרצאה 

 ממצחיקונת עד יינטל  – ברברה סטרייסנד 25הרצאה 

 וק בקולנוע: טומי, החומה, רוקטמן. ר 26הרצאה 

 מנעליים אדומות לברבור שחור.  –ולנוע ומחול ק 27הרצאה 

 מוסיקה בקולנוע הישראלי.   28הרצאה 
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