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פרופ' אלכסנדר גורין

הקורס מוקדש למוזיקה אשר נכתבה לכלי המקלדת של התקופה.
בין הנושאים שיועברו בקורס :כלים של התקופה  -עוגב ,צ'מבלו,
קלאוויקורד ופסנתר פטישים .מבנה הכלי ,הפקת צליל והשלכותיהם,
פרקטיקת ביצוע .מלחינים ,אסכולות ,סגנונות וז'אנרים .תשומת־לב
מיוחדת תוקדש ליצירות למקלדת של י.ס .באך.

ד"ר אורי לשמן

0842-1337-01

מוזיקת בארוק לעוגב

למוזיקה יש מקום מרכזי בחיינו :מנחמת ,מרגשת ,מעודדת ומחזקת.
מעבר לכך ,המוזיקה יכולה לעזור לנו להכיר את עצמנו ואת זולתנו,
לקרב בין אנשים ולצמצם קונפליקטים בין בני תרבויות ומגזרים שונים
וגם בסביבתנו הקרובה .איך המוזיקה פועלת ומפעילה אותנו? איך היא
מחוברת לחיי המלחינים שיצרו אותה ומהו החיבור לכל אחד מאתנו.
על הסודות שמאחורי הצלילים ועל הכוח של המוזיקה לשנות את חיינו
ולעודד דיאלוג ,פתיחות וסובלנות בינינו לבין הסובבים אותנו.
* ההרצאות בשיתוף אתר האינטרנט .Pick A Music

פרופ' אלכסנדר גורין

הקורס מוקדש למוזיקה בארוקית לעוגב .בין הנושאים – מלחינים,
אסכולות ,סגנונות וז'אנרים במוזיקה לעוגב בתקופה המדוברת .בין
המלחינים – פרסקובלדי ,בוקסטהודה ,קופרן.
בין הז'אנרים טוקטה ,פרלוד ופוגה ,כוראל פרלוד .תשומת־לב מיוחדת
תוקדש ליצירות לעוגב של י.ס .באך .היצירות יבוצעו על ידי המורה.

0842-1338-01

מוזיקה רומנטית לעוגב

פרופ' אלכסנדר גורין

הקורס מוקדש למוזיקה רומנטית לעוגב.
בין הנושאים – מלחינים ,אסכולות ,סגנונות וז'אנרים במוזיקה לעוגב
בתקופה המדוברת .בין המלחינים – מנדלסון ,ברהמס ,ליסט ,פרנק .בין
הז'אנרים סונטה ,פרלוד ופוגה ,כוראל פרלוד.

שנתי
יום ג'
18:00 - 16:00
₪ 1,000

סמסטר א׳
יום ג׳
16:00 - 14:00
₪ 500

0842-2826-01

תולדות המוזיקה ||  -חלק א׳

ד"ר בוריס קליינר

הקורס עוסק בתולדות המוזיקה באירופה בתקופה  1890 – 1700הבארוק
המאוחר .סגנון הגלנטי והקלאסי המוקדם .אופרה סריה ואופרה בופה ,האסכולה
הווינאית הקלאסית ,היווצרות של השפה המוזיקלית הקנונית .מוזיקה לכנסיה
הקתולית .כלים "אותנטיים" וטכניקות נגינה בהם .יסודות אסתטיים של התקופה
הרומנטית ,שינויים בשפה מוזיקלית במאה ה־ ,19התפתחות של אופרה ,של
מוזיקה לכלים ולתזמורת .התפתחות אסכולות לאומיות.

סמסטר א'
יום ג'
12:00 - 10:00
₪ 500

מוזיקה
אדריכלות

0842-2827-01

תולדות המוזיקה ||  -חלק ב׳

ד"ר בוריס קליינר

הקורס עוסק בתולדות המוזיקה באירופה בתקופה  1890 – 1700הבארוק
המאוחר .סגנון הגלנטי והקלאסי המוקדם .אופרה סריה ואופרה בופה,
האסכולה הווינאית הקלאסית ,היווצרות של השפה המוזיקלית הקנונית.
מוזיקה לכנסיה הקתולית .כלים "אותנטיים" וטכניקות נגינה בהם .יסודות
אסתטיים של התקופה הרומנטית ,שינויים בשפה מוזיקלית במאה
ה־ ,19התפתחות של אופרה ,של מוזיקה לכלים ולתזמורת .התפתחות
אסכולות לאומיות.

סמסטר ב'
יום ג'
12:00 - 10:00
₪ 500

העשרה והשראה באמנויות 2017-18

אדריכלות
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מידע עדכני מתפרסם באתר האינטרנטwww.arts.tau.ac.il/arts4u :

יום א'
18:00 - 16:00
₪ 500
חדש

מוזיקה

סמסטר ב׳
יום ג׳
16:00 - 14:00
₪ 500
חדש

סמסטר א'
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0842-1333-01

מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750

0842-2826-01

המוזיקה ככלי לדיאלוג פורץ גבולות
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