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

 עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן מכללה מוסיקלית 
 7201  פברוארב  22 – 2016 נובמברב 16 : זע"תש א'סמסטר סילבוס 
 : בכל מקרה כפוף מערך השיעור לדינמיקה של הקורס. המעונינים בנושא ספציפי לתשומת לבכם

 (03 - 6420847ע )השיעור בטלפון המשרד כשבוע לפני התאריך שנקבנושא יוודאו את 
 

 ד"ר אסתרית בלצן  -רגעי קסם בספרות המוסיקה

  18.00 -16:30 אחה"צ   10.30 – 9:00בוקר 

 ד"ר אסתרית בלצן ופרופ' משה זורמן -יצירות מופת בעונת האופרה והקונצרטים

 )מופעי אופרה מסומנים בכוכבית(   12:30 -11:00בוקר 

 

 

 'ספר א –: הפסנתר המושווה באך 16.11.16

 ראמו, לולי ושרפנטיה  -והבארוק הצרפתי  באך 23.11.16

 קונצ'רטו איטלקי  –והבארוק האיטלקי  באך 7.12.16

 ספר ב, סיכום.  –: הפסנתר המושווה באך 14.12.16

 " "סטאבאט מאטר  – והבארוק האיטלקיפרגולזי  21.12.16

 קטעים מן האופרה "נישואי פיגארו"  –ואיטליה מוצרט  28.12.16

 קונצ'רטו לפסנתר "אלווירה מדיגן"  -והפסנתר המזמר  מוצרט 4.01.17

 : סונטת וולדשטיין ומכלול הסונטות לפסנתר. בטהובן 11.01.17

 (6: הסימפוניה הפסטורלית )מס . בטהובן 18.01.17

 , המשך( . 6: הסימפוניה הפסטורלית  )מס. בטהובן 25.01.17

 מיסה סולמניס  –בטהובן  1.02.17

 השיר האמנותי, והמיניאטורה הפסנתרנית  – שוברט 8.012.17

 אימפרומפטו  – שוברט ושופן 15.02.17

 והפסנתר הרומנטי  שופן 22.02.17

 ואילך( 30.11נורמה )באופרה   בליני: *16.11.16 16.11.16 16.11.16 

 ( 30.1 –לקראת עונה איטלקית באופרה הישראלית )מ  :ומריה קאלאס נורמה *23.11.16 23.11.16 23.11.16 

 בפילהרמונית( 14.12: קונצ'רטו לכינור מול קונצ'רטו לתזמורת )ברהמס וברטוק 7.12.16 7.12.16 7.12.16 

 (20.12) לפילהרמונית 80-חגיגות ה פתיחת הסימפוניה בלתי גמורה,  :שוברט 14.12.16 14.12.16 14.12.16 

  (25.12) וניתלפילהרמ 80לפסנתר ולתזמורת,  3קונצ'רטו מס  :בטהובן 21.12.16 21.12.16 21.12.16 

 (31.12) לפילהרמונית 80דפניס וכלואה,  –ראוול קונצ'רטו לשני פסנתרים,  –מוצרט  28.12.16 28.12.16 28.12.16 

 (24.1, 19.1סימפוניה במאה העשרים , פילהרמונית  –נילסן ושוסטקוביץ  4.01.17 4.01.17 4.01.17 

 ואילך( 17.1.17 - למרמור )אופרה, מ י: לוצ'יה דדוניצטי *11.01.17 11.01.17 11.01.17 

 ( 26.1בפילהרמונית )וקונצ'רטו לכינור עם רחלין  39סימפוניה מס.  –מנדלסון ומוצרט  18.01.17 18.01.17 18.01.17 

 ( 27.1בפילהרמונית )אינטרמצו,  ואבי אביטל אסתרית בלצןמנדולינה, ופסנתר  -באך 25.01.17 25.01.17 25.01.17 

 ( 14.2מיסת נלסון )ליטורגיקה במשכן,  היידן: 1.02.17 1.02.17 1.02.17 

 (16.2מצרפת, )משכן אמנויות הבמה,  סינדרלה , עם באלט ביאריץ –פרוקופייב  8.02.17 8.012.17 8.012.17 

 בפילהרמונית( 22.2) מוסיקה לסרטים  -נינו רוטה, עונות השנה –ויוואלדי ופיאצולה  15.02.17 15.02.17 15.02.17 

 באופרה( 6.3.17: פאוסט )מ גונו *22.02.17 22.02.17 22.02.17 

 

 



 14.30-13.00ופרופ' זורמן,  "ר בלצןד -מיתוס ואגדה במוסיקה

 

 סדרת קונצרטים עם ד"ר אסתרית בלצן בת"א, חיפה וירושלים–קלאסיקה במימד אישי 

   7201יוני  –  2016 מבחר קונצרטים  לאורך תשע"ז , נובמבר

 

  25.11 – 6.11מוצרט בסלולר 
נשפני תל אביב ביצירות ויואלדי, מוצרט ופולנק.  ווירטואוז האבוב וההייטק יגאל קמינקא  עםאסתרית בלצן 

 מן המונומנטלי אל הדיגיטלי.  -מסע מרתק אל מוצרט ומורשת המוסיקה הקלאסית 

 עם נגני הפילהרמונית. אסתרית בלצן  3.2 –. 1.17.31דיוקן האמן כאיש צעיר,  –ברהמס 

  עם אחינועם ניני וגיל דור. 17.3 – 13.2 – ואסתרית בלצן אווה מריה, אחינועם ניני

  23.6 – 2.6  לאיחוד ירושלים 50ת חגיגבירושלים של זהב, עם קרן הדר וגיא מאנהיים, 

 

 לילה בלי ירח , אופרה חדשה לילדים מאת משה זורמן 
לפי ספרם של שירה גפן  משה זורמן זכה בתחרות של מפעל הפיס למלחינים, עם אופרה חדשה לילדים

 .  במאית: שירילי דשא.  עם מקהלת העפרוני בניצוחה של שלי ברלינסקי. ואתגר קרת

 .היכל התרבות 17:30 7.12.16 יבנה רביעי, 17:30 30.11.16 רביעי מעלה אדומים 

  

בתוכנית לכל המשפחה עם התזמורת הסימפונית ראשון לציון  אסתרית בלצן – חלומותי עם הפסנתר

 ת"א.באולם אריסון ב 2.4.17בראשל"צ,  28.3.17כל הגילים.  סדרה חדשה לילדימשה זורמן.  בניצוח

 

תוכנית יחיד של  -  7.11.21, 16.2.17.1612.22,, תחומי אל ההמנון הלאומי-מסע רב –התקווה 

 בהצלחה סנסציונית . חובה לכל יהודי בעולם!!! ת התפוצותבביהשמינית אסתרית בלצן, העונה 

 

קונצרטים והרצאות של א. בלצן  -(103.7FM -ו FM 91.3שידורי רדיו בקול המוסיקה )
 16.00 – 15.00, ובשבתות 15.00 – 14.00מדי יום ב, בין השעות  - עונות קודמותשעות שידור מ 300ארכיון ענק, 

 /https://www.facebook.com/AstrithBaltsanפייסבוק  בדף הו .commusiccathedrawww.באתר הקתדרה  םפירוט משדרי

 DVD -לרכישת ערכת לימוד לקורסים, ספרים, דיסקים של אסתרית בלצן ומשה זורמן  ו

 cathedra@bezeqint.net, 03 – 6420847אנא התקשרו לקתדרה למוסיקה 
 

  

 לאורפיאו נגרו. מאורפיאו )מונטוורדי, גלוק, אופנבאך( דרך וואגנר  –מוסיקה המיתוס  16.11.16

  )רוג'רס(  לצלילי המוסיקה)מוצרט(  מחליל הקסם –מוסיקה, חלק ב' המיתוס  23.11.16

 נועם שריף, סשה ארגוב. הולסט )הפלנטות(  היידן, מיו ,  –בריאת העולם  7.12.16

 בת יפתח )קריסימי, הנדל , חרלפ(, –סיפורי התנך  14.12.16

 סנס(-משה ואהרון )רוסיני, שנברג( , שמשון ודלילה )סן–סיפורי התנך  21.12.16

 אמא אווזה )ראוול( , עמי ותמי )הומפרדינק(, סינדרלה )מרוסיני לדיסני( –אגדות ילדים  28.12.16

 מפצח האגוזים, אגם הברבורים, היפהפיה הנרדמת )צ'ייקובסקי ודיסני( –אגדות ילדים  4.01.17

 מתוך פר גינט.–לורליי, גריג  –שוברט: שר היער, שומאן  –היער השחור  11.01.17

 מברליוז )הטרויאנים( ועד אודיסאה בחלל. –אודיסיאה  18.01.17

 : זהב הריין. וואגנר–שר הטבעות  וטבעת הניבלונגים  25.01.17

 וואגנר , הוולקירות.   –שר הטבעות  וטבעת הניבלונגים  1.02.17

 וואגנר , זיגפריד  –שר הטבעות  וטבעת הניבלונגים  8.02.17

 וואגנר , שקיעת האלים –שר הטבעות  וטבעת הניבלונגים  15.02.17

 מקרנבל החיות )סן סנס( עד סרטי דיסני ומלך האריות )אלטון ג'ון(.  –אגדות על חיות  22.02.17

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


 אביב -הקתדרה למוסיקה בימי ד', מרכז ענב לתרבות ,תל

 מכללה מוסיקלית עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן 
 2017 ביולי  5 – 2017במרץ  15סילבוס סמסטר ב' תשע"ז: 

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

 (03 - 6420847יוודאו את קיום השיעור במועדו בטלפון המשרד כשבוע לפני התאריך שנקבע )
 

 ד"ר אסתרית בלצן  -רגעי קסם בספרות המוסיקה

  18.00 -16:30אחה"צ    10.30 – 9:00בוקר 

 

 ד"ר אסתרית בלצן ופרופ' משה זורמן -יצירות מופת בעונת האופרה והקונצרטים

 )מופעי אופרה מסומנים בכוכבית(   12:30 -11:00בוקר 

 

 

 האטיודים  –והפסנתר הוירטואוזי  שופן 15.3.2017

 והכינור הוירטואוזי : הקאפריסים.  פגניני 22.3

 והצוענים: ריקודים הונגריים  ברהמס 29.3

 והצוענים: רביעיית פסנתר, וחמישיית קלרינט ברהמס 5.4

 הגרמני.בלגי והמיתוס הסימפוני -: סימפוניה ברה מינור, מלחין צרפתיצזר פרנק 19.4

 (1,2. "התחיה"  )פרקים 2: סמפוניה מס מאהלר 3.5

 (3,4,5"התחיה" )פרקים  2: סמפוניה מס. מאהלר 10.5

 9:סמפוניה  מס. ברוקנר 17.5

 : מנוחת אחר הצהרים של פאוןקלוד דביסי 24.5

 : מוסיקה לבאלט "דפניס וכלואה"מוריס ראוול 7.6

 20 -במאה ה : בריאת העולם, צרפת דריוס מיו 14.6

  20 -: ואריאציות "אניגמה", אנגליה במאה האדוארד אלגר 21.6

 : מזמורי צ'יצ'סטר, מלחין יהודי בכנסייה הנוצרית.  ליאונרד ברנשטיין 28.6

 : סיפור הפרברים, מאולם הקונצרטים לבימות ברודוויליאונרד ברנשטיין 5.7

 ( 21.3ופולקלור רומני בישראל )עד  זמפירבפילהרמונית(,  28.3) 3: סמפוניה מס.ברהמס 15.3.2017 15.3.2017

 באופרה הישראלית( 7.4עד  29.3 -)מ  : המגזין )לה גאזטה(רוסיני* 22.3 22.3

 בפילהרמונית(, 20.4אורני רומא )) – רספיגי : סימפוניה בדו , ביזה 29.3 29.3

 ( 12.4במשכן ) דון קישוט– מינקוסבפילהרמונית(, 21.4רפסודיה ספרדית ) ראוול: 5.4 5.4

 11.5 – 25.4, לקראת פתיחת תחרות רובינשטיין, אגדת פסנתר–ארתור רובינשטיין  19.4 19.4

 באופרה הישראלית( 12.5: כוחו של גורל )וורדי* 3.5 3.5

 בפילהרמונית, עם זובין מהטה ( 17.5) 8: סימפוניה מס.בטהובן 10.5 10.5

 בפילהרמונית, עם מהטה ומטסוייב ( 27.5) 453, ק. 17: קונצ'רטו מס. מוצארט 17.5 17.5

 (15.6 – 6.6ביצוע קונצרטנטי בפילהרמונית ) -מוצרט: נישואי פיגארו* 24.5 24.5

 באופרה הישראלית( 13.6: הרוזנת מאריצה )קלמן* 7.6 7.6

 , עם צוקרמן ואמאנדה פורסייט בפילהרמונית (20.6: קונצ'רטו לצ'לו )היידן 14.6 14.6

 בפילהרמונית( 2.7 – 21.6) 7: סמפוניה מס. בטהובן 21.6 21.6

 בפילהרמונית( 14.7פסנתרים וכלי הקשה ) 2: קונצ'רטו ל פולנק 28.6 28.6

 בפילהרמונית(  20.7 –)מ  טורנדוטבאופרה(,  14.7: מאדאם בטרפליי )פוצ'יני* 5.7 5.7

 



 14.30-13.00מיתוס ואגדה במוסיקה, ד"ר בלצן ופרופ' זורמן, 

 

 

 בת"א, חיפה וירושלים סדרת קונצרטים עם ד"ר אסתרית בלצן–קלאסיקה במימד אישי 

   2017יוני  –מבחר קונצרטים  בתשע"ז , מרץ  

 

אסתרית בלצן בתוכנית לכל המשפחה עם התזמורת הסימפונית ראשון לציון  – חלומותי עם הפסנתר

 ת"א.באולם אריסון ב 2.4.17בראשל"צ,  28.3.17. סדרה לילדי כל הגיליםבניצוח משה זורמן. 

 

,  בביצוע זוכי התחרות, בכורה בהזמנה מיוחדת פסנתרים ולתזמורת 3-לואריאציות  –משה זורמן 

 , משכן אמנויות הבמה. 25.4לפתיחת תחרות רובינשטיין, 

 

 תוכנית סיום העונה, ירושלים של זהב, עם קרן הדר וגיא מאנהיים, 

 בת"א, חיפה וירושלים  23.6 – 5.82קונצרטים ,  11,  לאיחוד ירושלים 50לציון 

 

, 5.6.17 יצירה אינטראקטיבית לילדים ולתזמורת, בעקבות הסיפור המקראי,, המבול –משה זורמן 

   אחר הצהריים, בהיכל התרבות בראשון לציון בניצוח המלחין.  17.30

 

תוכנית בבית התפוצות בת"א,  13.7,  22.6,  11.5, תחומי אל ההמנון הלאומי-מסע רב –התקווה 

בלונדון,  23.3השמינית בארץ ובעולם . הופעות נוספות באנגליה ובארה"ב: , העונה יחיד של אסתרית בלצן

 בניו יורק , איובה, ומיאמי. חובה לכל יהודי בעולם!!! 30.4 – 20.4

 

קונצרטים והרצאות של א. בלצן  -(103.7FM -ו FM 91.3שידורי רדיו בקול המוסיקה )
 16.00 – 15.00, ובשבתות 15.00 – 14.00מדי יום ב, בין השעות  עונות קודמותשעות שידור מ 300ארכיון 

 /ltsanhttps://www.facebook.com/AstrithBaובדף הפייסבוק   www.musiccathedra.comבאתר הקתדרה  םפירוט משדרי

אנא התקשרו לקתדרה למוסיקה DVD -לרכישת ערכת לימוד לקורסים, ספרים, דיסקים של אסתרית בלצן ומשה זורמן  ו

6420847 – 03 ,cathedra@bezeqint.net 

 : אגדה מול מיתוס, אגם הברבורים מול הברבור בלוהנגרין וצ'ייקובסקי  ואגנר 15.3.2017

 טריסטאן ואיזולדה מול רומיאו ויוליה  -: האהבה המקוללת  ואגנר וצייקובסקי 22.3

 : מן הטבעת לשר הטבעות, בסבך המיתולוגיה הנורדית  יןיואגנר וטולק 29.3

 : מרש החתונה בסבך האנטישמיות.  ואגנר ומנדלסון 5.4

 : דמדומי האלים ברומנטיקה הגרמנית. ואגנר, וובר וברוקנר 19.4

 : דמות הגיבור ב"זיגפריד" וב"טיטאן".  ואגנר ומאהלר 3.5

 : חושניות בשפה הוואגנרינית ובאימפרסיוניזם הצרפתי.   ואגנר, דביוסי וראוול 10.5

 : הגביע הקדוש בפרסיפל ובאינדיאנה ג'ונס.  ואגנר ושפילברג 17.4

 סופרמן, אי.טי, הארי פוטר -: עולם האגדה של הוליווד בצליליםג'ון ויליאמס 24.5

 והמוסיקה לעולם האגדה: במבי, שלגיה, ספר הג'ונגל וולט דיסני 7.6

 ואגדת זיגי סטארדאסט. דויד בואיומלך האריות,  אלטון ג'והןבעולם האגדה:  רוק 14.6

 האופרה )מן הקולנוע בראשית המאה לגרסה התיאטרלית( ואגדת פאנטוםובר ואנדרו לויד  21.6

 : סוויני טוד: אגדת הספר הלונדוני הרצחני במחזמר של סטיבן זונדהייםזונדהיים  28.6

 : האומנת המעופפת במחזמר של האחים שרמןאגדת מרי פופינס  5.7

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

