ביה“ס למוזיקה ע“ש בוכמן־מהטה
הפקולטה לאמנויות ע“ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב

בשיתוף התזמורת הפילהרמונית הישראלית
נשיא כבוד :זובין מהטה

מפעל המנויים ע"ש יחיאל בן־צבי
עונת הקונצרטים 2018/2019

שומעים עולם
ניהול אמנותי :פרופ' תומר לב
הפקה :מוטי פרלמן ואנדי פלדבאו

צלילים מן המהפכה

 5קונצרטי-שיחה עם פרופ' תומר לב ואורחיו

מסע אל  32הסונטות לפסנתר של לודוויג ואן בטהובן
טובי הפסנתרנים הצעירים בישראל בהנחייתו של פרופ׳ תומר לב יציגו במשך שנתיים את אחד הקבצים המונומנטליים בתולדות המוזיקה
והתרבות המערבית 32 :הסונטות לפסנתר מאת בטהובן .בכל שנה יוצגו וינותחו כמחצית מן הסונטות ויבוצעו בביצוע חי .היצירות יוצגו
בהקשרים סגנוניים ,היסטוריים ואוטוביוגרפיים וירכיבו פאזל מרתק של אחת התקופות הסוערות בהיסטוריה האנושית – ימי המהפכה
הצרפתית ומלחמות נפוליאון ,והיווצרות חברת ההמונים האזרחית.

2

"פאתוס"

" 1שורשים"

" 2הרחבות וחיפושים"

3

סונטה מס'  1בפה מינור ,אופ 2 .מס' 1
סונטה בלה מז'ור ,אופ 2 .מס' 2
סונטה בדו מז'ור ,אופ 2 .מס' 3

סונטה מס'  4במי במול מזור ,אופ7 .
סונטה מס'  5בדו מינור אופ 10 .מס' 1
סונטה מס'  6בפה מז'ור ,אופ 10 .מס' 2

סונטה מס'  7ברה מזור ,אופ 10 .מס' 3
סונטה מס'  8בדו מינור ,אופ( 13 .ה"פתטית")
סונטה מס'  9במי מז'ור אופ 14 .מס' 1

יום חמישי  08.11.2018בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  09.11.2018בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

יום חמישי  24.01.2019בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  25.01.2019בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

יום חמישי  07.03.2019בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  08.03.2019בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

" 4ימים של מהפכה"

"Quasi Una Fantasia" 5

סונטה מס'  10בסול מז'ור ,אופ 14 .מס' 2
סונטה מס'  11בסי במול מז'ור ,אופ22 .
סונטה בלה מז'ור מס'  12בלה במול מז'ור ,אופ26 .
("סונטת מארש האבל")

״סונטה דמוית פנטזיה״ מס'  13במי במול מז'ור,
אופ 27 .מס' 1
״סונטה דמוית פנטזיה״ מס'  14בדו דיאז מינור,
אופ 27 .מס' "( 2אור הירח")
סונטה מס'  15ברה מז'ור ,אופ"( 28 .הפסטורלית")

יום חמישי  28.03.2019בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  29.03.2019בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

יום חמישי  20.06.2019בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  21.06.2019בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

סדרת הפסנתר לזכרם של ויקטור ואדראה קרטר
הזכות לשינויים שמורה

מסע סימפוני  -סדרת התזמורת

 4קונצרטים סימפוניים  +הרצאות פתיחה

התזמורת הסימפונית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה | ראש תכנית ההכשרה התזמורתית :מייקל סלטקין
מנצח ראשי :איל עין-הבר | מנהלת התזמורת :בלהה רובינשטיין

 1תמונות ים

 3רומנטיקה אירונית

מנצח – אי-אן שו
בנג׳מין בריטן " -ארבע תמונות-ים ופסקליה" מתוך האופרה "פיטר גריימס" אופ33 .
בריטן-רוסיני " -ערבית מוזיקלית" אופ9 .
ג'יאקומו רוסיני  -קונצ'רטו לבסון ותזמורת
אדוארד אלגר  -וריאציות על נושא מקורי ("וריאציות אניגמה") אופ36 .

מנצח – איל עין-הבר
היצירה הזוכה בתחרות הקומפוזיציה ע"ש ויקטור ואדראה קרטר
סרגיי רחמנינוב  -קונצ'רטו מס'  2לפסנתר בדו מינור אופ18 .
דימיטרי שוסטקוביץ'  -סימפוניה מס'  9אופ 70 .במי במול מז'ור

יום חמישי  22.11.2018בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  23.11.2018בשעה  – 10:30אולם קלרמונט
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יום חמישי  04.04.2019בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  05.04.2019בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

 2הברנדנבורגיים

 4עולם ישן – עולם חדש

מנצחת וסולנית – קאתי דברצני (בריטניה/ישראל)
יוהן סבסטיאן באך :ששת ה"קונצ'רטי הברנדנבורגיים"
קונצ'רטו מס'  1בפה מז'ור לכלי נשיפה ,כינור-פיקולו ומיתרים
קונצ'רטו מס'  2בפה מז'ור  -לחלילית ,כינור ,אבוב ,חצוצרה ומיתרים
קונצרטו מס'  3בסול מז'ור  -ל 9-כלי קשת סולנים
קונצ'רטו מס'  4בסול מז'ור  -לכינור 2 ,חליליות ומיתרים
קונצ'רטו מס'  - 5ברה מז'ור לחליל ,כינור ,צ'מבלו ומיתרים
קונצ'רטו מס'  6בסי במול מז'ור ,ל 2-ויולות דה-בראצו ומיתרים

מנצחים – הלל צרי וערן ראמי
וולפגנג אמדאוס מוצרט  -דיברטימנטו למיתרים בסי במול מזור ק137 .
ריכארד שטראוס " -מטמורפוזות" ל 23-מיתרים סולנים
אהרון קופלנד " -תרועה לאיש הפשוט" לכלי נשיפה והקשה
ג׳ורג׳ גרשווין  "Rhapsody in Blue" -לפסנתר סולו ותזמורת כלי נשיפה
(הגרסה המקורית)
לאונרד ברנשטיין " -סלאבה" לתזמורת נשיפה

יום חמישי  07.02.2019בשעה  – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  08.02.2019בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

יום חמישי  06.06.2019בשעה – 19:30אולם קלרמונט
יום שישי  -07.06.2019בשעה  – 10:30אולם קלרמונט

הזכות לשינויים שמורה

החמישיה הקאמרית

 5קונצרטים קאמריים מוסברים

עורכי הסדרה :פרופ' ארנון ארז ופרופ' אסף זהר
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 1לילה במוסקבה

 2אגדת שלושה וארבעה

סרגיי רחמנינוב – שלישיה אלגית בסול מינור
ניקולאי ארנסקי – רביעייה מס'  2בלה מינור ,אופ35 .
לכינור ,ויולה ושני צ'לי
אראם חצ'טוריאן – שלישייה לקלרנית כינור ופסנתר
פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי – שלישיית פסנתר בלה
מינור ,אופ50 .

וולפגאנג אמדאוס מוצרט – רביעייה לחליל וכלי
קשת ברה מז'ור ,ק285 .
לודוויג ואן בטהובן – שלישייה לפסנתר ,קלרנית
וצ'לו בסי במול מז'ור ,אופ11 .
וולפגאנג אמדאוס מוצרט – מבחר שירים לסופרן
ופסנתר
לודוויג ואן בטהובן – רביעייה לפסנתר וכלי קשת
במי במול מז'ור ,אופ16 .

בהשתתפות:
אוקסנה יבלונסקיה-פסנתר ,ז'אנה גנדלמן-כינור,
נתאי צרי-כינור ,יובל גוטליבוביץ'-ויולה
דימטרי יבלונסקי-צ'לו ,יוני גוטליבוביץ'-צ'לו,
הלל צרי-צ'לו
סטודנטים מצטיינים מביה"ס למוזיקה

בהשתתפות:
ארנון ארז-פסנתר ,אסף זהר-פסנתר ,יוסי ארנהיים-
חליל ,עלי אבן-קלרנית ,הלל צרי-צ'לו
סטודנטים מצטיינים מביה"ס למוזיקה

יום חמישי  01.11.2018בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  02.11.2018בשעה  10:30אולם קלרמונט

יום חמישי  20.12.2018בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  21.12.2018בשעה  10:30אולם קלרמונט

הזכות לשינויים שמורה

 3הסלון של לילי –
שלישיית אלכסנדר ואורחים
לילי בולאנז'ה – "בבוקר אביב" לשלישיית פסנתר
לילי בולאנז'ה – "ערב עצוב" לשלישיית פסנתר
קלוד דביסי – סונטה לכינור ופסנתר בסול מינור
פרנסיס פולנק – שישייה לחליל ,אבוב ,קלרנית ,בסון,
קרן יער ופסנתר
קאמי סן סאנס – שלישיית פסנתר מס'  1בפה מז'ור,
אופ18 .
בהשתתפות:
שלישיית אלכסנדר –
מיכל טל-פסנתר ,נתאי צרי-כינור ,אלה טובי-צ'לו
סטודנטים מצטיינים מביה"ס למוזיקה

יום חמישי  14.03.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  15.03.2019בשעה  10:30אולם קלרמונט

Alma Latina 4

 5וריאציות צועניות

הייטור וילה-לובוס – "בכיאנס ברזליירס" מס' 5
לסופרן ושמונה צ'לי
הייטור וילה-לובוס – שלושה אטיודים לגיטרה
דריוס מיו – "סקרמוש" לשני פסנתרים
סילבסטר רבואלטס – "מחווה לפדריקו גרסיה
לורקה" להרכב כלי
אסטור פיאצולה – מתוך "תולדות הטנגו" לכינור
וגיטרה
קרלוס צ'אבז – "טוקטה" לכלי הקשה

יוהנס ברהמס – וריאציות על נושא מאת היידן
יוהנס ברהמס – סונטה לכינור ופסנתר מס'  3ברה
מינור ,אופ108 .
יוהנס ברהמס – רביעיית פסנתר וכלי קשת בסול
מינור ,אופ)Alla Zingarese( 25 .

בהשתתפות:
ראובן סרוסי-גיטרה והנחייה ,הלל צרי-מנצח
אנסמבל כלי ההקשה של ביה"ס למוזיקה
בניהולו של אלון בור
סטודנטים מצטיינים מביה"ס למוזיקה

יום חמישי  11.04.2019בשעה 19:30
יום שישי  12.04.2019בשעה 10:30
5

הזכות לשינויים שמורה

בהשתתפות:
יובל אדמוני וטאמי קאנזאווה – צמד פסנתרנים,
עמנואל קרסובסקי-פסנתר ,אסף זהר-פסנתר
ורה ויידמן-כינור ,גריגורי קלינובסקי-כינור,
יונתן גוטליבוביץ'-צ'לו

יום חמישי  30.05.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  31.05.2019בשעה  10:30אולם קלרמונט

הסדרה הווקאלית

 5קונצרטים  +הרצאות פתיחה

עורך הסדרה :רונן בורשבסקי

1

נפילת המלאכים

"נפילת המלאכים" היא אורטוריה בת המאה ה17-
מאת פרנצ'סקו רוסי .העלילה עוקבת אחר הספר
המקראי החיצוני של אנוך ,ומתארת את מרד
המלאכים בהובלת לוציפר (השטן) ,תבוסתם בידי
המלאך מיכאל וחיל מלאכיו הטובים ונפילתם
אל התהום .ניגוד מקהלות של שדים ומלאכים,
מצהלות ריקודים וכרומטיות נוקבת הופכים יצירה
זו לצבעונית .משלימה אותה קנטטה נאפוליטנית
באותו נושא מאת קריסטופורו קארסאנה ,ומוזיקה
של ויטלי ,זיאני וברנרדו סטוראצ'ה.

 2מזמור צרפתי

 3א-לה-אופרה

מארק אנטואן שרפנטייה – טה דאום ,ה146.
פרנסיס פולנק – סטאבט מאטר ,פ148 .

סטודנטים מצטיינים מן המחלקה הווקאלית בערב
שכולו אריות ,דואטים ואנסמבלים מתוך האופרות
הגדולות.
דרמה ,תשוקה והקסם הגדול של המוזיקה בערב
שכולו על טהרת דור העתיד של עולם האופרה
הישראלי והעולמי.

בהשתתפות:
המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה
המקהלה האורטורית של ביה"ס למוזיקה
הרכב נגנים מצטיינים מתוך מחלקות ביה"ס
למוזיקה
מנצח ומנהל מוזיקלי – רונן בורשבסקי

בפסנתר -אי-אן שו
ניהול מוזיקלי – פרופ' שרון רוסטורף-זמיר

בהשתתפות:
אנסמבל פניקס (ישראל)
חברי אנסמבל לודוביצ'ה (פורטוגל)
וסולנים מן המחלקה הווקאלית של ביה"ס למוזיקה
ע"ש בוכמן-מהטה בניהולה של פרופ' שרון
רוסטורף-זמיר
מנצחת ,ניהול מוסיקלי -מירנה הרצוג

יום חמישי  06.12.2018בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  07.12.2018בשעה  10:30אולם קלרמונט
6

הזכות לשינויים שמורה

יום חמישי  27.12.2018בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  28.12.2018בשעה  10:30אולם קלרמונט

יום חמישי  10.01.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  11.01.2019בשעה  10:30אולם קלרמונט

 4פה בארץ חמדת אבות

 5על החיים ועל המוות

סטודנטים מן המחלקה הווקאלית בהדרכת פרופ'
מירה זכאי בקונצרט שכולו יצירה מקומית.
מיטב השיר האמנותי הישראלי לצד אופרות
ישראליות ושירי זמר .ערב של נוסטלגיה עטופה
בגוונים חדשים.

יוהנס ברהמס – ארבעה שירים למקהלת נשים נבל
ושתי קרנות ,אופ17 .
אלפרד שניטקה – רקוויאם

עורכת ומנחה – פרופ' מירה זכאי

יום חמישי  02.05.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  03.05.2019בשעה  10:30אולם קלרמונט
7

הזכות לשינויים שמורה

המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה
המקהלה האורטורית של ביה"ס למוזיקה
הרכב נגנים מצטיינים מתוך מחלקות ביה"ס
למוזיקה
מנצח ומנהל מוזיקלי – רונן בורשבסקי

יום חמישי  13.06.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  14.06.2019בשעה  10:30אולם קלרמונט

ספיישלים – ממתקי העונה!

8

 1אהבה מסביב לעולם

" 2אם תראה כוכב נופל"

 3הפקת האופרה השנתית

הצ'לנית קריסטינה רייקו-קופר(ארה"ב-ישראל)
במסע חובק עולם בעקבות האהבה.
יצירות מאת – שומאן ,פורה ,ברהמס ודאולנד ,לצד
מוזיקת עולם מהודו ,יפן וברזיל.
את הערב מלווה עבודת וידאו-ארט ייעודית הנוסעת
עם הצופים למסע עולמי מרתק.

ערב שכולו וולט דיסני .מיטב השירים מתוך
הקלאסיקות המצויירות .שלגיה לצד פינוקיו ,בשילוב
עם היפה והחיה הפוגשים את בתולת הים אריאל.
הערב כולו ילווה על ידי הרכב כלי.
בהשתתפות סולנים מצטיינים מן המחלקה
הווקאלית של ביה"ס למוזיקה.

אנסמבל האופרה של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-
מהטה בהפקת האופרה השנתית.

קריסטינה רייקו-קופר-צ'לו
אנדי פלדבאו – פסנתר
זהר פרסקו – כלי הקשה

ניהול מוזיקלי – אנדי פלדבאו
עיבודים – רתם ניר

יום שני  28.01.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שלישי  19.03.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט

הזכות לשינויים שמורה

ניהול מוזיקלי ואמנותי – פרופ' שרון רוסטורף-זמיר

יום חמישי  16.05.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  17.05.2019בשעה  10:30אולם קלרמונט
יום שבת  18.05.2019בשעה  20:30אולם קלרמונט

מוזיקה חדשה

 6קונצרטים מונחים  -כניסה חופשית

מוזיקה בת-זמננו עם מיטב האמנים וההרכבים מהארץ ומן העולם .הקונצרטים ילוו בהרצאת מבוא קצרה אשר תציג את ההקשרים התרבותיים
והמוזיקליים של התכנית .עורך הסדרה :ראובן סרוסי
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 1איגוד הקומפוזיטורים מארח –

 2הסדנה למוזיקה חדשה מציגה:

 3הסדנה למוזיקה חדשה מציגה:

Ensemble Wiener Collage

קונצרט סדנה מס' 2019 -1

קונצרט סדנה מס' 2019 -2

כחלק משיתוף הפעולה בין ביה"ס למוזיקה לאיגוד
הקומפוזיטורים הישראלי אנו גאים לארח את
האנסמבל הוינאי למוזיקה חדשה בערב שיוקדש
ליצירות מלחינים משתי המדינות.

יצירות מאת תלמידי המחלקה לקומפוזיציה ,לצד
ביצועים ליצירות מתוך הרפרטואר הבינלאומי
והישראלי בן-זמננו.

יצירות מאת תלמידי המחלקה לקומפוזיציה ,לצד
ביצועים ליצירות מתוך הרפרטואר הבינלאומי
והישראלי בן-זמננו.

יום שלישי  18.12.2018בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שלישי  01.01.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שלישי  08.01.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט

 4מוזיקה חדשה לצ'לו ואלקטרוניקה –

 5הסדנה למוזיקה חדשה מציגה:

 6הסדנה למוזיקה חדשה מציגה:

דן ויינשטיין ואיליה זיבלט שי

קונצרט סדנה מס' 2019-3

קונצרט סדנה מס' 2019-4

יאניס קיריאקידס Words and Song Without Words -
לצ'לו ,סאונד ווידאו  //הנרי וגה Nine Volt Motion -
לצ'לו וסאונד  //איליה זיבלט שי  -סליל ,לצ'לו סולו,
סקור גראפי חי ווידאו  //עודד אסף 4semicolons -
לצ'לו והקלטות  -בכורה עולמית  //דן וינשטיין -
צ'לו  //איליה זיבלט שי  -אלקטרוניקה

יצירות מאת תלמידי המחלקה לקומפוזיציה ,לצד
ביצועים ליצירות מתוך הרפרטואר הבינלאומי
והישראלי בן-זמננו.

יצירות מאת תלמידי המחלקה לקומפוזיציה ,לצד
ביצועים ליצירות מתוך הרפרטואר הבינלאומי
והישראלי בן-זמננו.

יום שלישי  21.05.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שלישי  04.06.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שלישי  11.06.2019בשעה  19:30אולם קלרמונט

הזכות לשינויים שמורה

סדרת הרצאות לקהל הרחב
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הזכות לשינויים שמורה

"הרוסים באים"

סדרת הרצאות לקהל הרחב

בהנחיית :עומר שומרוני
אוצרות המוזיקה הרוסית  -בעיקר צ׳ייקובסקי
קורס זה יציג כמה מהיצירות המוזיקליות הגדולות שחוברו ברוסיה של המאות ה19-
והעשרים .במרכז הקורס יעמדו יצירותיו של פיוטר-איליץ צ'ייקובסקי :הבלטים
המפורסמים ,הקונצ'רטי לפסנתר ולכינור ,מחזור המיניאטורות לפסנתר "העונות",
הסימפוניות המאוחרות ,האופרה "יבגני אונייגין" ועוד .בהמשך נעסוק ביצירות
מופת נבחרות של מלחינים רוסיים נוספים כמו מוסורגסקי ,רימסקי-קורסקוב,
שוסטקוביץ' וסטרווינסקי.
המפגשים ילוו בצפייה מודרכת בדוגמאות מביצועים מעולים של סולנים ומנצחים
גדולי עולם ,ביניהם לאנג לאנג ,יצחק פרלמן ,אנה נטרבקו ,ליאונרד ברנשטיין,
ואלרי גרגייב ,אנדריס נלסונס ואחרים .בנוסף לדיון ביצירות עצמן נבצע השוואות
בין ביצועים שונים לאותה היצירה ,כדי לעמוד על הבדלי פרשנות וגישה ביניהם.
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.

 14מפגשים בימי ה' ,בשעה  ,10:30כפעם בשבועיים באולם "טארג".
משך כל הרצאה 90 :דקות
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הזכות לשינויים שמורה

תאריכים :
18.10.2018
01.11.2018

15.11.2018
29.11.2018
13.12.2018

27.12.2018
10.01.2019
24.01.2019

07.03.2019
28.03.2019
11.04.2019

30.05.2019
13.06.2019
27.06.2019

לראות את המוזיקה לשמוע את הציור

סדרת הרצאות לקהל הרחב

פסנתרנית ומרצה :אירנה פרידלנד
הסדרה תעסוק במערכות היחסים המרתקות שבין מוזיקה ,אמנות פלסטית וקולנוע
מתקתק מדי  -מוזיקה ואמנות ברוסיה במאה ה18-
פרידה ,אהובתי  -הציירת פרידה קאלו וסביבתה המוזיקלית
ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב  -זרקור על האמנות והמוזיקה בשנות ה 40-60-בישראל
הכל וכלום  -זן בודהיזם והאמנות האמריקאית במאה ה20-
חלון  -מבעדו רואים את המציאות  -האמנות הריאליסטית במאה ה19-
חתונה רוסית  -עולמו הוויזואלי של סטרווינסקי
להבין את ברהמס  -זרקור על הוויזואליות במוזיקה של המלחין
ברבריות בצליל ובצבע  -המודרניזם והמסורת בצליליו של בלה בארטוק

תאריכי הסדרה
( 14מפגשים):

לא רק אר־נובו  -לטביה שלא הכרתם

סדרת ימי ב':
15.10.2018
29.10.2018
12.11.2018
26.11.2018
17.12.2018
31.12.2018
14.01.2019

המינימליזם המקודש  -אסטוניה בצליל ובצבע
האוהבים ,המשרתים והמפריעים  -הקומדיה דל'ארטה בצלילים ובצבעים
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.
 14מפגשים בימי ב' או ה'  ,בשעה  ,10:30כפעם בשבועיים באולם "טארג".
משך כל הרצאה 90 :דקות
12
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25.02.2019
18.03.2019
01.04.2019
15.04.2019
06.05.2019
20.05.2019
03.06.2019

סדרת ימי ה':
11.10.2018
25.10.2018
08.11.2018
22.11.2018
06.12.2018
20.12.2018

03.01.2019
17.01.2019
31.01.2019
14.03.2019
04.04.2019
16.05.2019
06.06.2019
20.06.2019

"הראשונה והאחרונה"

סדרת הרצאות לקהל הרחב

בהנחיית המנצח רונן בורשבסקי
מיצירות הביכורים לשירת הברבור | סדרת הרצאות העוסקת בתהליכים ,בהתפתחות ובאבולוציה שעשו מלחינים במהלך שנות יצירתם החל מיצירת
הביכורים שלהם ועד לאופוס האחרון בחייהם .נכיר את הסגנון הייחודי של מלחינים נבחרים ,עד כמה הושפעה יצירתם מן הסביבה ,רוח התקופה
ונסיבות חייהם .נעמיד את יצירותיהם האחרונות אל מול הראשונות ונפתח צוהר אל מעמקי נפשם ותהליך היצירה שלהם.
•י.ס .באך  -מיצירות הביכורים ועד שיא השיאים של הכתיבה הפוליפונית
ב"מנחה המוסיקלית" ו"אמנות הפוגה".
•את יצירותיו המוקדמות של מוצארט למקלדת הוא הלחין כבר בגיל  5וכבר אז
ניתן היה לזהות את ניצוצות הגאונות שילוו אותו לאורך חייו ובדרכו האחרונה,
ברקוויאם שלו.
•בטהובן – כי מעפר באת ואל עפר תשוב .יצירותיו הראשונות של בטהובן היו
שלישיות פסנתר ,ויצירתו האחרונה והמודרניסטית ביותר מבין יצירותיו היא
ה"פוגה הגדולה" לרביעיית מיתרים .האם זהו מקרה שהוא החל את דרכו
בהלחנת מוזיקה קאמרית וחזר אל "כור מחצבתו" בערוב ימיו?
•מנדלסון הלחין את רביעיות הפסנתר המוקדמות שלו כבר בגיל  13אך בשנתו
האחרונה הרבה להלחין מוזיקה דתית .עד כמה העסיקה אותו הדת הנוצרית
אליה הוטבל אל מול מקורותיו היהודיים? ( 3מוטטים ו "אליהו")
 14מפגשים בימי ב' ,בשעה  ,10:30כפעם בשבועיים באולם "טארג".
משך כל הרצאה 90 :דקות
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•שירת הברבור של צ'ייקובסקי .משיריו הראשונים של צ'ייקובסקי ועד לשיריו
האחרונים והסימפוניה האחרונה שנכתבו בסמיכות.
•ורדי – מהאופרה הראשונה שלו " -אוברטו" ו"נאבוקו" המוקדמת ועד "פלסטף".
ורדי הלחין כמעט אך ורק מוסיקה רצינית אך בחר לסיים את חייו עם קומדיה...
•ברנשטיין המלחין .מ  On the Townמשנת  1944ועד הקונצ'רטו לתזמורת ה-
 Jubilee Gamesשנכתב לרגל  50שנה להווסדה של התזמורת הפילהרמונית
הישראלית.
•ראוול .החל מהואריאציות שלו על נושאים של מלחינים אחרים עד לקונצ'רטי
הנפלאים שלו שלו לפסנתר ותזמורת.
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.
תאריכים:
08.10.2018
22.10.2018

05.11.2018
19.11.2018
03.12.2018

10.12.2018
07.01.2019
21.01.2019

04.03.2019
29.04.2019
13.05.2019

27.05.2019
10.06.2019
17.06.2019

המדריך לתזמורת

סדרת הרצאות לקהל הרחב

סדרת ערב בהנחיית – עומר שומרוני

מבוא לעולם המוזיקה התזמורתית
קורס זה מציע מבוא שיטתי להיכרות עם עולם המוזיקה התזמורתית ,החל מראשיתה
במאה ה 17-וכלה במוזיקה סימפונית בת-זמננו .הקורס יציג את הצורות המוזיקליות
השונות המשלבות תזמורת (סימפוניה ,קונצ'רטו ,סוויטה וכדומה) ,את חטיבות הכלים
השונות ,את התפתחות התזמורת לאורך השנים וכדומה .דגש מיוחד יינתן לתפקיד
מנצח התזמורת ,כולל היכרות עם יסודות הניצוח והשוואה בין מנצחים שונים .במהלך
הקורס יוצגו דוגמאות מיצירות תזמורתיות מאת באך ,מוצרט ,בטהובן ,צ'ייקובסקי,
דבוז'אק ,מהלר ,שוסטקוביץ' ,לוצ'אנו בריו ,טורו טקמיצו ועוד.
המפגשים ילוו בצפייה מודרכת בדוגמאות מביצועים מעולים של מנצחים גדולי
עולם מדורות שונים :ליאונרד ברנשטיין ,הרברט פון-קראיאן ,ואלרי גרגייב ,קרלוס
קלייבר ,גוסטאבו דודאמל ,אנדריס נלסונס ,זובין מהטה ורבים אחרים .בנוסף לדיון
ביצירות נבצע השוואות בין ביצועים שונים לאותה היצירה ,כדי לעמוד על הבדלי
פרשנות וגישה בין מנצחים מובילים שונים.
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם.

 14מפגשים בימי א' ,בשעה  ,19:30כפעם בשבועיים באולם "טארג".
משך כל הרצאה 90 :דקות
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תאריכים:
14.10.2018
28.10.2018

11.11.2018
25.11.2018
02.12.2018

23.12.2018
06.01.2019
03.03.2019

17.03.2019
31.03.2019
14.04.2019

28.04.2019
12.05.2019
26.05.2019

כל הג'אז הזה

סדרת הרצאות לקהל הרחב

פסנתרנית ומרצה :אירנה פרידלנד

חמישה מפגשי ערב
מסע מרתק אל שורשי מוזיקת הג'אז
בשילוב הקשרים בולטים מתוך עולם האמנות הפלסטית
•ממדורת השבט ועד הבלוז (תרבות אינדיאנית וג'אז)
•בוגי ווגי בשלושה צבעים ( ג'אז בציוריהם מאת פ.מונדריאן ,א.מאטיס)
•דיקסילנד – גרסת ג'קסון פולוק (אבסטרקט במוזיקה החופשית)
•צלילי גרילה או ג'אז ברוסיה (הג׳אז הרוסי ,תחפושת או מקור)
•בלוז ורגטיים בלבוש קלאסי (קונצרט מיצירותיהם של גרשווין ,ראוול,
סטרווינסקי ועוד)
הקורס מיועד לאוהבי מוזיקה ואינו דורש ידע פורמלי מוקדם

 5מפגשים בימי א' ,בשעה  ,19:30כפעם בשבועיים באולם "טארג".
משך כל הרצאה 90 :דקות
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תאריכים :
24.03.2019

07.04.2019
05.05.2019

19.05.2019
02.06.2019

מחירי הסדרות והחבילות המוצעות
הסדר חניה בתוך הקמפוס בתשלום סמלי לכל המנויים  ₪ 15 -בלבד לכל קונצרט אליו אתם רשומים!
המנויים ל״חבילת יום ה׳״ ,״חבילת יום ו׳״ זכאים לחניה חינם לכל קונצרטי הסדרה
סדרות קונצרטים

מנוי ותיק

זכאי הנחות

מחיר מלא

צלילים מן המהפכה 5 :קונצרטי שיחה

ימי ה' בשעה  / 19.30ימי ו' בשעה 10:30

₪ 450

₪ 500

₪ 550

מסע סימפוני 4 :קונצרטים  +הרצאות קדם-קונצרט

ימי ה' בשעה  / 19.30ימי ו' בשעה 10:30

₪ 450

₪ 500

₪ 550

החמישיה הקאמרית 5 :קונצרטים קאמריים מוסברים

ימי ה' בשעה  / 19.30ימי ו' בשעה 10:30

₪ 450

₪ 500

₪ 550

הסדרה הווקאלית 5 :קונצרטים  +הרצאות קדם-קונצרט

ימי ה' בשעה  / 19.30ימי ו' בשעה 10:30

₪ 450

₪ 500

₪ 550

מנוי ותיק

זכאי הנחות

מחיר מלא

חבילת יום ה'  /חבילת יום ו'

₪ 1,500

₪ 1,700

₪ 1,900

חבילת הרצאות

₪ 1,500

₪ 1,700

₪ 1,800

חבילות
חבילת יום ה׳ או חבילת יום ו׳ 4( :סדרות 19/קונצרטים)
צלילים מן המהפכה  +סימפוני  +קאמרית  +ווקאלית
חבילת הרצאות 3( :סדרות של  14מפגשים)
״הרוסים באים״ ,״לראות את המוזיקה ֿ״
״הראשונה והאחרונה״ ,״המדריך לתזמורת״
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סדרות הרצאות

מנוי ותיק

זכאי הנחות

מחיר מלא

ימי ה' בשעה  10:30בבוקר

₪ 550

₪ 600

₪ 650

ימי ה'/ב׳ בשעה  10:30בבוקר

₪ 550

₪ 600

₪ 650

הראשונה והאחרונה ( 14מפגשים)

ימי ב' בשעה  10:30בבוקר

₪ 550

₪ 600

₪ 650

המדריך לתזמורת ( 14מפגשים)

ימי א' בשעה  19:30בערב

₪ 550

₪ 600

₪ 650

כל הג׳אז הזה ( 5מפגשים)

ימי א' בשעה  19:30בערב

₪ 250

₪ 300

₪ 350

מנוי ותיק

זכאי הנחות

מחיר מלא

אם תראה כוכב נופל  //ערב משירי וולט דיסני

₪ 90

₪ 100

₪ 110

אהבה מסביב לעולם  //טריו קריסטינה רייקו-קופר

₪ 90

₪ 100

₪ 110

הפקת האופרה השנתית

₪ 90

₪ 100

₪ 110

הרוסים באים ( 14מפגשים)
לראות את המוזיקה ,לשמוע את הציור ( 14מפגשים)

ספיישלים  -ממתקי העונה

•זכאי הנחות :גמלאים ,סגל האוניברסיטה ,חברי אגודת ידידי האוניברסיטה,
סטודנטים ,חיילים.

•נוהל שמירת מקומות :מקומות של מנויים ותיקים יישמרו עד לתאריך .16.08.2018
במידה ולא יחודש המנוי עד לתאריך זה המקום יפונה לטובת מנויים חדשים.

•נוהל ביטול מנוי :ניתן לבטל מנוי עד לתאריך  16.09.2018בלבד.
ביטול מנוי לאחר תאריך זה יחוייב בדמי הרשמה של  15%ממחיר המנוי.

•מנויים בסדרה ״אגדה אורבנית״ בעונה  2017/18זכאים לשמור על מקומם בסדרה
״צלילים מן המהפכה״.

•החלפת קונצרט :יש להודיע עד  24שעות טרם הקונצרט המבוטל.
קונצרט חלופי יינתן על בסיס מקום פנוי.

•שיפור מקומות :שיפור המקומות למנויים ותיקים יתבצע כחודש לאחר פתיחת
ההרשמה.
•מנויים חדשים :שיבוץ מקומות סופי יימסר כחודשיים לאחר פתיחת ההרשמה.
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לוח שנתי

עונת הקונצרטים 2018-2019

“צלילים מן המהפכה״
נובמבר

 8-9שורשים

“מסע סימפוני״
 22-23תמונות ים

דצמבר

ינואר

 24-25הרחבות וחיפושים

 6-7נפילת המלאכים
 27-28מזמור צרפתי
 10-11א-לה-אופרה

 20קונצרט הגאלה השנתי
 28אהבה מסביב לעולם

 7-8הברנדנבורגיים
 7-8פאתוס

 14-15הסלון של לילי

 28-29ימים של מהפכה

אפריל

 4-5רומנטיקה אירונית

מאי

יוני

 1-2לילה במוסקבה
 20-21אגדת שלושה וארבעה

פברואר
מרץ

“החמישיה הקאמרית״

“ווקאלית״

“ספיישלים״

Alma Latina 11-12

 30-31וריאציות צועניות

Quasi Una Fantasia 20-21

 6-7עולם ישן עולם חדש

 19אם תראה כוכב נופל

 2-3פה בארץ חמדת אבות

 13-14על החיים ועל המוות

 16-17-18אופרה שנתית

טופס רישום — פתיחת ההרשמה ב־15.07.2018
שם פרטי:

שם משפחה:
כתובת:
מיקוד:

יישוב:
טל':

נייד:

		
דוא"ל:
ברצוני לרכוש את הסדרה  /חבילה הבאה:
" £צלילים מן המהפכה"

מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :

יום ה'  /יום ו'

* אפשרות שמירת או שיפור מקום בסדרה "צלילים מן המהפכה" פתוחה למנויים ותיקים בסדרה "אגדה אורבנית" בלבד.
** אפשרות שמירת או שיפור מקום פתוחה למנויים ותיקים בסדרה בלבד

יום ה'  /יום ו'

מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :

 £אני מבקש/ת לרכוש בנוסף כניסה לחניה בקמפוס האוניברסיטה ,לפי עלות של  ₪ 15לקונצרט

יום ה'  /יום ו'

		
שם בעל הכרטיס:
מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :

 £מעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונת  £ *2017-18מעוניין לשפר מקומות הישיבה מעונת *2017-18

" £מסע סימפוני"
סדרת התזמורת
 £מעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונת  £ **2017-18מעוניין לשפר מקומות הישיבה מעונת **2017-18
 £החמישיה הקאמרית"

 £מעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונת  £ **2017-18מעוניין לשפר מקומות הישיבה מעונת **2017-18

צורת התשלום המבוקשת (מחק/י את המיותר) :המחאה  /אשראי  /מזומן
ת.ז:

מספר הכרטיס:

מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :
יום ה'  /יום ו'
" £הסדרה הווקאלית"
 £מעוניין לשמור על מקומות הישיבה מעונת  £ **2017-18מעוניין לשפר מקומות הישיבה מעונת £**2017-18
זכאי הנחות ,נא סמנו (בצירוף אסמכתא):
מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :
"הרוסים באים"		
 £מנוי ותיק  £סגל האוניברסיטה  /ידידי האוניברסיטה  /סטודנט
מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :
" £לראות את המוזיקה לשמוע את הציור'"
		
 £אחר:
מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :
		
" £הראשונה והאחרונה"
מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :
" £מדריך לתזמורת"		
		
הערות:
מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :
		
" £כל הג׳אז הזה"
חתימה:
תאריך:
תוקף:

		
" £חבילת יום ה׳"
		
" £חבילת יום ו׳"
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מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :
מס' מקומות4 / 3 / 2 / 1 :

שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס ()CVV
 £גמלאי

לפרטים והרשמה:
אוניברסיטת תל־אביב
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה
מפעל המנויים ע"ש יחיאל בן־צבי
טלפון | 03-6407047 :פקס03-6405463 :
דוא״ל | music@post.tau.ac.il :אתר הביתtau.smarticket.co.il :
כתובת אינטרנטwww.tau.ac.il/arts/music :
לצפייה בעדכונים ובלוח האירועים —
הצטרפו אלינו ב-

The Buchmann Mehta School of Music TAU :

tau.smarticket.co.il
כל מה שרציתם לדעת על ביה"ס למוזיקה
•כיתות אמן
•קונצרטים פתוחים לקהל הרחב
•הרצאות חינמיות
•אירועים מיוחדים
רכישת כרטיסים אונליין
לקונצרטים והפקות מיוחדות

