
 מוסיקלית מכללה  –הקתדרה למוסיקה 

 זורמן ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה עם 
   2023,  ליוני 14בפברואר עד  22 – מפגשים 12 :ג"פתש במסטר ס סילבוס 

 אביב-מרכז ענב לתרבות ,תלימי ד', 
 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

 

 

 

  3001: -009:בוקר ,ד"ר אסתרית בלצן -הקונצ'רטו  –מפתחות למוסיקה 

 

 

 

 ד"ר אסתרית בלצן ופרופ' משה זורמן - והאופרה הקונצרטים עונת 

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

 

 

 רומנטימיתוס הה  -ושירת הפסנתר שופן  22.2.23

 קונצ'רטו לצ'לוובקונצ'רטו לפסנתר הגאון והשיגעון , באגדת  – שומאן 1.3.23

 כינור. , מהפך התוס הוירטואוז הרומנטי ומיגניני פ 8.3.23

 קונצ'רטו לפסנתר, לכינור , והקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו –ברהמס  15.3.23

 בעקבות שומאןקונצ'רטו לפסנתר  –והמיתוס הנורדי  גריג 22.3.23

 קונצ'רטו לצ'לו  –והעולם החדש  דבוז'אק 29.3.23

 קונצ'רטים לפסנתר, לכינור וואריאציות רוקוקו לצ'לו. – והנשמה הסלביתצ'ייקובסקי  3.5.23

 מרוסיה באהבה בקונצ'רטי לפסנתר.  רחמנינוב  10.5.23

 קונצ'רטים לכינור ולפסנתר -פרוקופייב  17.5.23

 לכינור רונדו קפריציוזו ב"קרנבל החיות" למאגדת ילדים  – סן סאנס 24.5.23

 קונצ'רטו לתזמורת, לפסנתר, לכינור ולויולה.   – ברטוק ואגרוף המודרניזם 7.6.23

   רפסודיה בכחול וקונצ'רטו בפה –ועולם הג'אז גרשווין  14.6.23

 ( הישראלית באופרה 25.2עד )והמיתוס הבארוקי, אריודנטה  – הנדל *22.2.23

 ( 18.3)פילהרמונית , , אגדת הליצן הבוכה פטרושקה  –סטרווינסקי  1.3.23

 (  18.3בפילהרמונית , ) ופרוקופייב )בכורה ישראלית( פיגובט  8.3.23

 ( 17.3 –באופרה הישראלית )החל מ מיתוס הגבר המפתה,  –דון גו'באני  -מוצרט  *15.3.23

 ( 22.4קונצ'רטו לחצוצרה )פילהרמונית  –ויינברג ,  )המשך(דון ג'ובאני  –מוצרט  *22.3.23

 ( 22.4)פילהרמונית  7סימפוניה מס.  –בטהובן  29.3.23

 ( 6.5)פילהרמונית , ל"שעה הספרדית".  "אווזהאמא מאגדות ילדות ב"–ראוול  *3.5.23

 ( 10.5 –באופרה הישראלית )החל מ  יונתן כנען ,הרצל בהלחנת תיאודור  *10.5.23

 ( 21.5)פילהרמונית  2סימפוניה מס.  –והמיתוס הנורדי  סיבליוס 17.5.23

 ( .21.5קונצ'רטו ברה מינור  )פילהרמונית,  –באך  24.5.23

 (5.6)פילהרמונית  4סימפוניה מס. משירים לסמפוניה,  – שוברט *7.6.23

 (16.6הטרובדור באופרה הישראלית )החל מ  –ורדי  14.6.23
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 זורמן  ד"ר אסתרית בלצן ופרופ' משה- והאופרה הקונצרטים עונת 

  :3014 – 13:00צהריים, 
 

 

 

 זורמן  פרופ' משה -  מוסיקה קלה , זרמים וסגנונות 

  :3016 – 15:00 אחה"צ 
 

 

 

 

 הרצאה מוקלטת ומצולמת. במייל, ונשלח  והרצאה ? לא נורא.  פנ םהפסדת

  

 במרכז ענב לתרבות... 22.2 –ב  פנים אל פנים  נשמח להתראות

 שלכם בנאמנות 

 

 צוות הקתדרה למוסיקה

036420847  

 cathedra@bezeqint.net 
 

  המיסה בסי מינור  22.2.23

 הפאסיון לפי מאתיאוס  1.3.23

 הפאסיון לפי מאתיאוס 8.3.23

 הפאסיון לפי יוחנן  15.3.23

 הפאסיון לפי ג'והן  22.3.23

  המנחה המוסיקלית –הצוואה  29.3.23

  אל האינסוף. מסע  –ואריאציות גולדברג  3.5.23

 ספרות חוכמה –אמנות הפוגה מהפרלוד והפוגה ל 10.5.23

  פסנתרים  2-כינורות, ול 2-: קונצ'רטים לכפול הקונצ'רטו ה 17.5.23

 עולם העיבוד  –מבאך ועד הביטלס  24.5.23

 הסווינגל סינגרס  –מבאך ועד הביטלס  7.6.23

 באך כמלחין המילניום.  –מבאך ועד הביטלס  14.6.23

 : מוזיקה עממית אינדיאנית, קובאנית ובראזילאית. מוזיקה בדרום אמריקה 22.2.23

 על המוסיקה בקובה ובאיים הקאריביים השפעות אפריקאיות 1.3.23

 הטנגו. -על המוזיקה בארגנטינה השפעות אירופאיות 8.3.23

 צ'ה, רומבה -בדרום אמריקה: ממבו, צ'ה מקצבי הריקוד הסאלוניים 15.3.23

 הבוסה נובה של ג'ובים ובונפה וז'ילברטו -דרום אמריקה פוגשת את צפון אמריקה 22.3.23

 בואנה ויסטה קלאב.... בקובההמוסיקה  בריוהקרניבל  29.3.23

 השנסון הצרפתי ותרבות הקאבאראט -א התרומה האירופאית: 3.5.23

 : ברל, מונטאן,אדית פיאפזמרי השנסון הגדולים -ב                                10.5.23

 תהרוסי הפלאמנקו ספרדי, הרומנס : מהפריפריהאקזוטיקה -ג                                 17.5.23

 מפגשים( 3השפעת תרבות העולם על המוזיקה הפופולארית בישראל )  24.5.23

 ב  , חלקהשפעת תרבות העולם על המוזיקה הפופולארית בישראל  7.6.23

 , חלק ג פולארית בישראל השפעת תרבות העולם על המוזיקה הפו 14.6.23
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