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

 מכללה מוסיקלית עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן 
  2022בפברואר  2  - 2201אוקטובר ב c  :72פ"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

 , הגורל4-5סימפוניה מס  – בטהובן 8.12.21

 הבריחה אל הטבע – 6- 5סימפוניה מס.  – בטהובן 15.12.21

  בסבך הפוליטיקה , 8 –ו  7סימפוניות מס  –בטהובן  22.12.21

 , תפילה לתיקון עולם  9 סימפוניה מס –בטהובן  29.12.21

 וסיכום צוואה  –בטהובן  5.1.22

 , הסימפוניה הרומנטית א 1-4סימפוניות שוברט  12.1.22

 , הסימפוניה הרומנטית ב 9 – 5שוברט סימפוניות  19.1.22

 , הסימפוניה הרומנטית ג , בחיפוש אחר מבנה וצורה  1-4סימפוניות  –שומאן  26.1.22

 דהסימפוניה הרומנטית לאומיות, זהות ובחיפוש ,  3-5סימפוניות ,  נדלסון מ 2.2.22

 מהפיכת פתיחת העונה בפילהרמונית  סטרווינסקי, וליגטי, 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

 . 11.12.21עם יפים ברונפמן בפילהרמונית   חמישיית פסנתרשומאן  24.11.21

  11.12.21, עם יפים ברונפמן בפילהרמונית, חמישיית פסנתרשוסטקוביץ  8.12.21

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

 (28.12 –ייבגני אונייגין באופרה הישראלית )החל מ -יצ'יקובסק *22.12.21

באופרה  25.2 – 28.12, רומנטיקה ןריאליזם, באופרה הישראלית צ'ייקובסקי ופאליאצ'י  *29.12.21  

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

 (27.1 -לה טראויאטה באופרה הישראלית )החל מ-ורדי *12.1.22

 7.2 -בפילהרמונית החל מ, 5סימפוניה מס.  –מאהלר  *19.1.22

 אופרות לילדים באופרה הישראלית.  –הנזל וגרטל  –ומפרדינק סינדרלה, ה –רוסיני  *26.1.22

 24.2טוסקה, עם זובין מהטה בפילהרמונית,   – פוצ'יני *2.2.22



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

 

 

 

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

 

 

  בלצן בת"א, חיפה וירושליםקונצרטים עם ד"ר אסתרית –קלאסיקה במימד אישי 
עם תזמורת  פארינלי וסקרלטי:  תוכניות חדשות  5 -בהתו הירוק, , לפי הנחיות 2021 החל מנובמבר 

תמונות  –מוסורגסקי עם נגני הפילהרמונית,   70שלישיות אופ.  - בטהובן והרוחות בארוקדה, 

 השנסון והרקוויאם עם מקהלת העפרוני,  –פורה  בתערוכה עם רקדני הבאלט הישראלי, 

  לכלת פרס ישראל לזמר עברי, עם נורית הירש, אילנית , אנסמבל כלי וקולי.  80 –- נורית ואילנית

 10.2.22, 9.12.21:  אל ההמנון הלאומיאישי מסע  –התקווה 

 , בבית התפוצות ת"א. יחיד 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 

 הבארוק אל הקלאסיקה. מנחה מוסיקלית, מן  –הולדת השלישייה והרביעייה   באך 27.10.21

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

 רביעיית וקאמרית עם פסנתר: שלישיות מוסיקה  – מוצרט 10.11.21

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

 פריצת הדרך  -  1שלישיות אופוס  3–בטהובן  24.11.21

 ( של בטהובן18"היידן" )אופ. תהקווינטות של היידן ורביעיו תרביעיי -ידן לבטהובןימה 8.12.21

  וחמישיית נשיפה ופסנתר .  שלישיית קלרינטסיבה לנשיפה:  – בטהובן 15.12.21

 כמייצגות שלוש תקופות חייו: ראשונה, אמצעית, והאחרונהרבעיות המיתרים   בטהובן 22.12.21

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

  100ואופ  90שלישיות אופ.  –ט שובר 5.1.22

 ורביעיית המיתרים.  עיית "העלמה והמוות"ירב -שוברט 12.1.22

   השמך והשמינייה. דג  – לאוקטטקווינטט מ – שוברט 19.1.22

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

 לד הפלא והתקווה הגדולה. , ימהטריו לאוקטט  – לסוןדמנ 2.2.22

 האבודה: המשורר הלאומי בחיפוש אחר האהבה ביאליק 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

 עוד חור הניגון  – נתן אלתרמן 24.11.21

 עמוק העצב בעיניים.  – יעקב אורלנד 8.12.21

 לא שרתי לך ארצי – רחל המשוררת 15.12.21

 תרזה דימון ושירי האהבות הנכזבות  – לאה גולדברג 22.12.21

מה עושות האיילות, שירי הילדים.  –לאה גולדברג  29.12.21  

 מערבות רוסיה לגבעות שיך אבריק. – אלכסנדר פן 5.1.22

 גדול משוררי האידיש בלחנים ישראלים מקוריים – איציק מאנגער 12.1.22

 נקודות עובר רק קו ישר אחד. 2משוררי תש"ח, בין  – יהודה עמיחי 19.1.22

 משורר הדיוק והצמצום – נתן זך 26.1.22

 השיר העברי כביטוי לתרבות הישראלית החדשה. סיכום:  2.2.22
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