בשיתוף התזמורת הפילהרמונית הישראלית
נשיא כבוד זובין מהטה

מפעל המנויים ע"ש יחיאל בן-צבי

ה ת ח ד ש ּו ת
עונת הקונצרטים 2021-2022

ניהול אמנותי :פרופ' תומר לב הפקה :מוטי פרלמן
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22

גאלה 2021
התזמורת הסימפונית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
בניצוחו של מאסטרו להב שני
בתכנית:
קלוד דביסי – "הים"
פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי – וריאציות על נושא רוקוקו
ז'אק איברט – קונצ'רטו לחליל
אריות נבחרות
סולנים:
יערה אטיאס – סופראן
אבישי סרוגו – חליל
יאן בוגדן – צ'לו

יום רביעי  24.11.2021בשעה 20:00
היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן – תל אביב
אולם הקונצרטים ע"ש לואי

מכירת הכרטיסים תחל בחודש אוקטובר  2021בקופות הפילהרמונית – *3766
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לוח שנתי – עונת הקונצרטים 2022-2021
כל מנויי סדרות הקונצרטים זכאים לחניה חינם ברחבי
קמפוס האוניברסיטה ללא תוספת תשלום!

28-29
התחדשות
24
גאלה

13-14
רוך וקושי

03-02
שורשים

30-31
איים אבודים

09-10
הכל אודות
חווה

 12שניים צ'לו
 23ערב
עם שומאן

21-20
תור הזהב

27-28
לה בוהמיה

06-07
שירי אהבה

 17פיאנו
קאבר סטורי

 03נשים
ופסנתר 1

 17מולטיפיאנו
חוגגים עשור

07
שרות מהפכה

 04-03דמדומי
הרומנטיקה

10-11
סיפור אהבה

24-25
עושים סצינה

 15הגשם
באיפנימה

 21נשים
ופסנתר 2

07-08
שרביט הזהב

יוני

28-29
כולנו יהודים
 19-20בגן
העדן הסובייטי

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

דצמבר

נובמבר אוקטובר

מסע סימפוני

גן עדן רוסי
תומר לב

החמישייה
הקאמרית

הסדרה
הווקאלית

ערב אחד בלבד

פמינה 2022

02-03
המנון

16-17
פוסט...

11
הקול הנשי
12-13
הנער והקסמים

23-24
סוף תוף

 09-10הגלוריה
הגדולה
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מסע סימפוני סדרת התזמורת
ארבעה קונצרטים סימפוניים
התזמורת הסימפונית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
ראש תכנית ההכשרה התזמורתית :יואל עבאדי
מנהלי התזמורת :בלהה רובינשטיין ודניאל רינג
התחדשות

שרביט הזהב 2022

מנצחים – אי אן שו והלל צרי
פאול בן חיים – תהילים (מתוך סימפוניה מס' )1
גריג – סוויטת הולברג ,אופ40 .
ברהמס – סימפוניה מס'  4במי מינור ,אופ98 .

כיתות הניצוח של ביה"ס למוזיקה
בקונצרט מיוחד עם התזמורת הסימפונית של ביה"ס למוזיקה

יום חמישי  28.10.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  29.10.2021בשעה  11:00אולם קלרמונט

יום חמישי
יום שישי

רוך וקושי

המנון לאדם החופשי

מנצח – אילן וולקוב
ליגטי – "לונטנו" לתזמורת גדולה
בטהובן – קונצ'רטו לפסנתר (יפורסם)
ברטוק – קונצ'רטו לתזמורת

מנצח – גויאנג ז'אנג (סין)
היצירה הזוכה בתחרות ההלחנה ע"ש קרטר לשנת 2022
מוצרט – קונצ'רטו לקלרנית/בסון (הזוכה יפורסם)
פרוקופייב – סימפוניה מס'  ,5אופ100 .

יום חמישי  13.01.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 14.01.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי
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יום חמישי
יום שישי

 07.04.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 08.04.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט

 02.06.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 03.06.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט

גן עדן רוסי
פרופ' תומר לב מארח את דור העתיד של הפסנתרנים בישראל בסדרת קונצרטי שיחה
מתור הזהב הרומנטי ועד ימינו .מסע אל יצירות המופת הרוסיות לפסנתר אחד ושניים
שורשים

״בגן העדן״ הסובייטי

קטעי סלון
מאת גלינקה ,בורודין ואנטון רובינשטיין
מוסורגסקי  -״תמונות בתערוכה״

פרוקופייב  -סונטה מס  6אופ82 .
שוסטקוביץ׳  -מבחר פרלודים ופוגות מתוך אופ87 .
חצ׳טוריאן  -סוויטה מתוך הבלט ״נשף מסיכות״ לשני פסנתרים

יום חמישי  02.12.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט
 03.12.2021בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי

יום חמישי  19.05.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 20.05.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי

תור הזהב

״פוסט מודרניזם פוסט סובייטי״

צייקובסקי  -״ 12חודשי השנה״ (המחזור המלא)
ליאפונוב  -״אטיודים טרנסצנדנטליים״ אופ( 11 .בעקבות ליסט)

יום חמישי  20.01.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  21.01.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט

דמדומי הרומנטיקה
רחמנינוב  -וריאציות ״לה פוליה״ (על נושא של קורלי) אופ42 .
סקריאבין  -סונטה מס׳  5אופ( 53 .בעקבות ה”פואמה
אקסטזה״) ,מדטנר  -״אגדות״
רחמנינוב  -סוויטה מס׳  2ל 2-פסנתרים אופ17 .

גוביידולינה  -״שאקון״
שצ׳דרין  -״באסו אוסטינטו״
שניטקה  -״אימפרוביזציה ופוגה״
ארוו פארט  -מתוך המחזור ״לאנה מריה״
קפוסטין  -מבחר קטעים בהשראת הג׳אז
יום חמישי  16.06.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 17.06.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי

סדרת הפסנתר לזכרם של ויקטור ואדראה קרטר
The Piano Series in loving memory of Victor
and Adrea Carter

יום חמישי  04.03.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  05.03.2021בשעה  11:00אולם קלרמונט
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החמישייה הקאמרית

חמישה קונצרטים קאמריים מוסברים בהשתתפות
מיטב הנגנים הקאמריים וסטודנטים מצטיינים
מביה"ס למוזיקה
עורכי הסדרה :פרופ' ארנון ארז ופרופ' אסף זהר

איים אבודים

כולנו יהודים

ערב שכולו מוזיקה מהאיים הבריטיים
פרסל – פנטזיות לשלישית מיתרים בריטן – שירים אליזבטניים
רבקה קלארק – סונטה לויולה ופסנתר
אלגר – חמישיה לפסנתר ולכלי קשת

מיטב המוזיקה הקאמרית שנכתבה ע"י מלחינים יהודיים
מנדלסון שלישיית בדו מינור אופוס 66
בלוך – סוויטה "בעל שם" מהלר  -רביעיה לפסנתר וכלי קשת
ברנשטיין מחזור שירים" :המטבח המשובח" ואני שונא מוזיקה"

 30.12.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט
 31.12.2021בשעה  11:00אולם קלרמונט

יום חמישי  28.04.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 29.04.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי

יום חמישי
יום שישי

לה בוהמיה

סוף תוף

מוזיקה קאמרית צ'כית משובחת
דבוז'ק – טריו במי מינור ("דומקי") מרטינו – סונטה לחליל
ופסנתר סמטנה – שלישיית פסנתר בסול מינור
יום חמישי  27.01.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  28.01.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט

אנסמבל ההקשה של ביה"ס למוזיקה בניהולו של תומר
יריב מארח סטודנטים מצטיינים מהמחלקה לפסנתר ועוד.
ברנשטיין  -מחולות סימפוניים (סיפור הפרברים)
פגניני  -ואריאציות פגניני
אנדרס קופל  -טוקטה למרימבה וויברפון
זיבקוביץ'  -נשמות תועות

סיפור אהבה

יום חמישי  23.06.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 24.06.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי

ערב מיצירותיהם של יוהנס ברהמס והאחים שומאן
קלרה שומאן – טריו פסנתר ,אופ17 .
רוברט שומאן – סונטה לכינור ופסנתר בלה מינור
יוהנס ברהמס – רביעיית פסנתר בסול מינור אופוס 25
יום חמישי  10.03.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 11.03.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי
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הסדרה הווקאלית
חמישה קונצרטים | עורך :פרופ' רונן בורשבסקי
הכל אודות חווה –  75לחווה אלברשטיין

הנער והקסמים – אופרה מאת מוריס ראוול

מסע מוזיקלי אל המיטב משיריה של איקונת המוזיקה העברית.
המופע בליווי רביעיית מיתרים ,פסנתר ואקורידאון.
ניהול אמנותי :מוטי פרלמן ניהול מוזיקלי וניצוח :ניתאי ראך

אנסמבל האופרה של ביה"ס למוזיקה

יום חמישי  09.12.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  10.12.2021בשעה  11:00אולם קלרמונט

ניהול אמנותי :פרופ' שרון רוסטורף-זמיר
ביצוע חדש וצעיר לאופרה המכשפת של מוריס ראוול
אופרה בבימוי מלא ובליווי אנסמבל כלי בניצוחו של אי אן שו
יום חמישי  12.05.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  13.05.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט

שירי אהבה
המקהלה האורטורית והמקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה
בקונצרט משותף בניצוחו של רונן בורשבסקי

הגלוריה הגדולה

ברהמס – "ואלסים על שירי אהבה" ,אופ57 .
יצירות מאת – נעם שריף ,ארוו פארט ,אריק ויטאקר ועוד..

קונצרט סופשנה של מקהלות ביה"ס למוזיקה
בניצוחו של רונן בורשבסקי
בליווי אנסמבל כלי מתלמידי ביה"ס למוזיקה

יום חמישי  06.01.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 07.01.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי

ויואלדי – גלוריה RV 589
פרנסיס פולנק – גלוריה

עושים סצינה – ערב אופראי

יום חמישי  09.06.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
יום שישי  10.06.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט

אנסמבל האופרה וכיתת האופרה של ביה"ס למוזיקה
בערב שכולו דרמה ,וירטואוזיות וקולות משובחים
מבחר אריות ,דואטים ואנסמבלים ממיטב האופרות
יום חמישי  24.03.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
 25.03.2022בשעה  11:00אולם קלרמונט
יום שישי
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פמינה 2022
מיני סדרת קונצרטים המוקדשים למוזיקה מאת מלחינות
נשים ופסנתר – הקשר הצרפתי

נשים ופסנתר – מסע בשלוש יבשות

קונצרט שיחה עם הפסנתרנית מיכל טל
וסטודנטים/יות מצטיינים/ות

קונצרט שיחה עם הפסנתרנית מיכל טל
וסטודנטים/יות מצטיינים/ות

צרפת ,סיומה של מאה והתחלה חדשה
מיצירות :ססיל שמינאד ,לילי בולנז'ה ,מלאני בוניס ,פולין
ויארדו ועוד..

מיצירות :קלרה שומאן ,אוטייה סוקובה ,איימי ביץ' ,סופיה
גוביידולינה ועוד

 03.01.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

 21.03.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שני

יום שני

שרות מהפכה

הקול הנשי – סופרן ופסנתר

שירה ושיחה על המהפכה הפמיניסטית מתחילת המאה
ה 20-והשתקפותה ביצירתן של נשים יוצרות לאורך התקופה.
הזמרת רילי ווילו בליווי הגיטריסט אייל הלר והכנר בנדיקט
בינדוולד יגישו מבחר שירים מתורגמים של יוצרות סוללות דרך
לצד שיחה עם הדר' ענבל וילמובסקי ,מרצה לקרימינולוגיה
ומגדר ,על אקטיביזם נשי בעולם של גברים.

זמרת הסופרן סיון גולדמן והפסנתרנית שירה שקד
בערב המוקדש למלחינות :ססיל שמינאד ,פאני מנדלסון,
קלרה שומאן ,איימי ביץ' ועוד..

יום שני
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 07.02.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

ערב ליד אינטימי מרתק

יום שני

 11.04.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

ONE NIGHT ONLY
סדרת מופעים מיוחדים
שניים צ'לו

מולטיפיאנו – חוגגים עשור

הלל צרי ,ראש המחלקה לכלי קשת של ביה"ס למוזיקה
וקריסטינה רייקו-קופר ,צ'לנית אמריקאית ,בדואו צ'לו מסקרן
יצירות מאת פופר ,סרוסי ,סולימה ,וילה לובוס ועוד...
אורחים מיוחדים – כיתת הצ'לו של ביה"ס למוזיקה

הרכב הפסנתרנים הייצוגי של אוניברסיטת ת"א בניהולו
המוזיקלי של פרופ' תומר לב חוגג עשור לפעילותו המוזיקלית
בארץ ובעולם .סיכום זמני בהחלט של ההרכב הוירטואוזי בעל
עשרות האצבעות ומגוון הפסנתרים .חגיגה.

 13.12.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט

 17.02.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שני

ערב עם שומאן – אסף זהר וחברים
הפסנתרן אסף זהר בערב המוקדש למלחין הרומנטי מכולם
– רוברט שומאן .מחזור השירים "אהבת אשה וחייה" לצד
הקוינטט של שומאן .אורחים :עינת ארונשטיין – סופרן,
חגי שחם – כינור ,נגה שחם – ויולה ועוד
יום חמישי  23.12.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום חמישי

הגשם באיפנימה
ערב מיצירתיו של אנטוניו קרלוס ז'ובים
מסע סוחף אל הקלאסיקות של אנטוניו קרלוס ז'ובים לצד
המלחינים שהשפיעו על כתיבתו.
הקלאסיקות :הנערה מאיפנימה ,הגשם יבוא ,סמבה בתו
אחד ועוד...
המופע בליווי חמישיית מיתרים ,גיטרה
בהשתתפות סולנים מצטיינים מהמחלקה הווקאלית
עריכה וניהול מוזיקלי  -דניאל רינג

Piano Cover Story 2022
יום שלישי

 15.03.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

הפסנתרן הווירטואוז אנדי פלדבאו ,בערב קלאסי-פופ ,מחווה
לשירים הגדולים של המוזיקה הקלה משנות השבעים של
המאה הקודמת ועד ימינו .אנדי ישמיע את עיבודיו הווירטואוזיים
לפסנתר סולו ללהיטי להקת קווין ,ויטני יוסטון וליידי גאגא,
שירי המחזמר חתולים ,שירי אירוויזיון ,סרטי דיסני והקולנוע
האמריקני בכלל ועוד.
יום שני

 17.01.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
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מוזיקה חדשה הסדנה ואורחים
שישה קונצרטים בעריכת פרופ' ראובן סרוסי
ובהשתתפות תלמידי הסדנה למוזיקה חדשה ותלמידי המחלקה לקומפוזיציה של ביה"ס למוזיקה
יצירות חדשות לצד המיטב מהרפרטואר הבינלאומי והישראלי לצד אורחים מהארץ ומחו"ל
הכניסה חופשית – הקהל מוזמן
אנסמבל "קצה העולם" – יחד ולחוד

טרומבון ונקישה – דואו
מייק סוובודה (שוויץ) ועודד גייצהלס (ישראל)
ביצירות מאת :בריו ,לאכנמן ,סוובודה וגייצהלס

רביעיית סקסופונים קלאסיים מרחבי העולם
בתכנית יצירות מאת :פול קליפט ,מריו יוג'יניה לוק ,קסביה
דאייר ועוד...

יום שלישי  17.05.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

בהשתתפות :נועה מיק ,פבלו דה לה פונטה ,קיי זהאנג,
דון פול קאהל

הסדנה 3

יום שלישי

 02.11.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שלישי  31.05.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

הסדנה 1

הסדנה 4

יום שלישי  28.12.2021בשעה  19:30אולם קלרמונט

יום שלישי  07.06.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט

הסדנה 2
יום שלישי  04.01.2022בשעה  19:30אולם קלרמונט
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סדרות הרצאות

11

עד קצה גבול היכולת  /הוירטואוזים הגדולים
סדרת הרצאות עם המרצה עומר שומרוני
בסדרה חווייתית זו יוצגו כמה מטובי הסולנים של עולם המוזיקה הקלאסית לאורך השנים ,הן במוזיקה כלית והן במוזיקה
קולית .במהלך המפגשים נכיר יצירות אשר חוברו על-ידי מלחינים-וירטואוזים כמו לוקאטלי ,שופן ,פגניני ,פרוקופייב ואחרים,
ושמות דגש על נגינה סולנית .בנוסף נעסוק ביצירות הדורשות מהסולן לא רק שליטה טכנית מושלמת ,אלא גם יכולות כמו
עומק הבעה ,יצירת ריגוש וכדומה.
דגש מיוחד יושם על השוואות בין ביצועים שונים לאותה היצירה ,במטרה להאיר סוגיות של פרשנות ,אסכולות ביצוע ,סגנון
נגינה ,שפת גוף והבעה מוזיקלית.
הסדרה מלווה במצגות מולטימדיה.

 14מפגשים של  90דק' בימי חמישי בבוקר בשעה 10:30
(כפעם בשבועיים) באולם טארג
20.01.2022 • 06.01.2022 • 23.12.2021 • 09.12.2021 • 25.11.2021 • 11.11.2021 • 28.10.2021 • 14.10.2021
23.06.2022 • 02.06.2022 • 19.05.2022 • 12.05.2022 • 31.03.2022 • 10.03.2022
12

לראות את המוזיקה – לשמוע את הציור
סדרת הרצאות עם המרצה והפסנתרנית – אירנה פרידלנד
מסע אל הקשרים הבלתי אמצעיים שבין המוזיקה לאמנות הפלסטית והחזותית
הסדרה מלווה במצגות מולטימדיה ונגינה חיה

מזמן לא דיברנו על זמן
סוגיית הזמן בציור ובמוזיקה

לאיזו מפלגה השתייך י.ס .באך?

מסעותיו של י.ס .באך
בברית המועצות

מוצארט ,בטהובן ו...
פרדוקס הביצה והתרנגולת

ריאליזם ונטורליזם
או מלחמת הרומנטיקנים

בעקבות דון קישוט

"ציור אינו יכול להביע צעקה"
(א .שופנהאואר) א .מונק
בשפת המוזיקה

פרידריך שופן ...מברצלונה

כשראווי פגש את ג'ימי מפגש בין
מוזיקה הודית ומוזיקה מערבית

"השירים כאילו נכתבים
מעצמם וסומכים עלי"
על בוב דילן  -מוזיקאי וצייר

 14מפגשים של  90דק' בימי שני בבוקר בשעה ( 10:30כפעם בשבועיים) באולם טארג
24.01.2022 • 27.12.202110.01.2022 • 13.12.2021 • 29.11.2021 • 15.11.2021 • 01.11.2021 • 18.10.2021
30.05.2022 • 16.05.2022 • 25.04.2022 • 11.04.2022 • 28.03.2022 • 14.03.2022
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העולם באולם
סדרת הרצאות על מוזיקת עולם בשילוב מוזיקה חיה ואורחים עם פרופ' רונן בורשבסקי
מה כל כך "ספרדי" במוזיקה הספרדית?
האם מלחינים אשר אינם ספרדים הצליחו להלחין מוזיקה
ספרדית "אמיתית?" שברייה "אספניה" דה פאייה "כובע
משולש ",מחול האש שירים מאת גרנאדוס ,דה-פאייה
וחינסטרה.
מוזיקה אמריקאית כפי שהיא מצטיירת מבפנים ומבחוץ
קופלנד אביב בהרי האפלצ'ים ,אל סאלון מקסיקו ,תרועה
לאדם הפשוט מוזיקה מאת גרשווין.
אלף לילה ולילה
מהם המאפיינים של מוזיקה ערבית כפי שהם באים לידי ביטוי
אצל יוצרים מערביים אירופאים וכיצד הם הלחינו מוזיקה
"ערבית" לתזמורת מערבית רומנטית? סן-סאנס בכחנליה
מתוך האופרה "שמשון ודלילה" רימסקי קורסקוב "שחרזדה",
צ'ייקובסקי "מפצח האגוזים".
קלינקה מיה
שירים ,אריות מתוך אופרות ,יצירות לפסנתר ,מוזיקה לאומית
בשירות המשטר הסובייטי .שירים מאת רחמנינוב וצ'יקובסקי
אריות מתוך אופרות מאת מוסורגסקי .יצירות לפסנתר מאת
סקריאבין ורחמנינוב.

צ'כיה והונגריה " -מלעיל" במוזיקה
יאנאצ'ק סינפונייטה  -ברטוק קונצ'רטו לתזמורת ומוזיקה
למיתרים ,כלי הקשה ונבל.
כל הדרכים מובילות לרומא
כולם מגיעים לאיטליה ללמוד כיצד עושים מוזיקה  -המוזיקה
האיטלקית  -אור לכל העמים! על הולדת האופרה ,האופרה
הקלה פופ להמונים ואופרת וריזמו.
גיהינום – לא מומלץ ,אבל גם זה מקום
כיצד מלחינים שונים מתארים את השטן ואת הגהינום וכיצד
"פאוסט" מאת גתה הפך למקור השראה כה רב עצמה על
יוצרים ברחבי אירופה .שירים מאת שוברט ,ברהמס ווולף ,גונו
האופרה "פאוסט" ליסט סימפוניית פאוסט ,מפיסטו ואלס.
ישראל  -קיבוץ גלויות
השימוש במאפיינים העממיים של העדות השונות והשפעתם
על המוזיקה הארץ ישראלית הכתובה .מהמלחינים הארץ
ישראלים המוקדמים כגון סתר ,בן-חיים ,פרטוש ולברי דרך
בראון ועד למלחינים בני ימינו כמו ברדנשווילי ופרמונט.

 14מפגשים של  90דק' בימי שני בבוקר בשעה ( 10:30כפעם בשבועיים) באולם טארג
31.01.2022 • 17.01.2022 • 03.01.2022 • 20.12.2021 • 22.11.2021 • 08.11.2021 • 25.10.2021 • 11.10.2021
13.06.2022 • 06.06.2022 • 09.05.2022 • 04.04.2022 • 07.03.2022 • 07.02.2022
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בטהובן –  250שנה של גאונות
סדרת הרצאות עם המרצה עומר שומרוני
הסדרה מלווה במצגות מולטימדיה
בסדרה זו ניפגש עם גאונותו של לודוויג ואן בטהובן דרך היכרות מעמיקה עם כמה מיצירותיו .במהלך ההרצאות נתוודע
לצורות המרכזיות בהן הלחין בטהובן ,נגבש "ארגז כלים" לניתוח שפתו המוזיקלית ,ונעמוד על השינוי בסגנון ההלחנה שלו
לאורך התקופות השונות בחייו.
דגש מיוחד יושם על יצירות שמציגות צדדים מפתיעים באישיותו המוזיקלית של בטהובן :הסונטה לפסנתר מספר ( 32יצירת
הג'אז הראשונה?!) ,רביעיות המיתרים האחרונות ,השירים הסקוטיים ועוד.
הקורס מלווה בצפייה בדוגמאות מרהיבות מהקלטות מצולמות של גדולי הסולנים,
התזמורות והמנצחים.
אין צורך בידע מוזיקלי מוקדם.

 7מפגשים של  90דק' בימי ראשון בערב בשעה ( 19:30כפעם בשבועיים) באולם טארג
16.01.2022 • 02.01.2022 • 26.12.2021 • 05.12.2021 • 21.11.2021 • 07.11.2021 • 24.10.2021

15

השאנסון – לשיר עד כלות
סדרת הרצאות עם המרצה והפסנתרנית
אירנה פרידלנד
הסדרה מלווה במצגות מולטימדיה ונגינה חיה
שבעה מפגשים על הז'אנר עתיק היומין ועל דרכו המפותלת
מפריז ועד אודסה.
מימי הזוהר בתקופת הרנסאנס כשיר רב קולי ועד שאנסונים
בשנות השבעים של המאה העשרים" ,המתובלים" בסווינג
וברוקנרול .מהטרובדורים בפרובאנס ועד ה"בארדים" בברית
המועצות.
על אהבה ,מוות ,תקווה חסרת סיכוי ,בדידות ואכזבה
היוצר מול הקהל ,מול עצמו ואל מול התקופה בה הוא חי ופועל
החומרים יוצגו בשלל שפות :צרפתית ,רוסית ,עברית וידייש

 7מפגשים של  90דק' בימי ראשון בערב בשעה 19:30
(כפעם בשבועיים) באולם טארג
24.04.2022 • 03.04.2022 • 20.03.2022 • 06.03.2022
• 12.06.2022 • 22.05.2022 • 08.05.2022
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פרטים והרשמה

מפעל המנויים ע"ש יחיאל בן-צבי
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב
להרשמה:
טלפון

03-6407047

דואר אלקטרוני

tauconcerts@gmail.com

וואטסאפ

ֿ03-6407047

אתר מפעל המנויים

tau.smarticket.co.il

זכאי הנחות:

גמלאים ,סגל האוניברסיטה ,חברי אגודת ידידי האוניברסיטה ,סטודנטים ,חיילים.

נוהל ביטול מנוי:

ניתן לבטל רכישת מנוי עד לתאריך  .01.10.2021מנוי שיבוטל לאחר תאריך זה יחוייב
בדמי הרשמה בסך  15%ממחיר המנוי המלא.

החלפת קונצרט:

קונצרט חלופי ינתן על בסיס מקום פנוי בלבד .יש להודיע טלפונית/ווטסאפ/מייל על ביטול
קונצרט – לפחות  24שעות טרם מועד הקונצרט.

נוהל שמירת מקומות:

מקומותיהם הקבועים של בעלי המנויים הותיקים ישמרו עד לתאריך  .03.09.2021במידה
ולא יחודש המנוי ,המקום ימכר למנויים חדשים.
מנויים בסדרה "שופן פינת ליסט" זכאים לשמור על מקומם בסדרה "גן עדן רוסי".

שיפור מקומות:

שיפור מקומות למנויים ותיקים יתבצע לאחר ה05.09.2021-
על פי בקשה מקדימה בלבד.
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המחירון
כל מנויי סדרות הקונצרטים זכאים לחניה חינם ברחבי
קמפוס האוניברסיטה ללא תוספת תשלום!
סדרות קונצרטים:

מחיר רגיל

זכאי הנחות

מנוי ותיק

מסע סימפוני ה'  /ו'
סדרת התזמורת

גן עדן רוסי ה'  /ו'
סדרת הפסנתר של פרופ' תומר לב
₪ 600

₪ 550

₪ 450

החמישייה הקאמרית ה'  /ו'
חמישה קונצרטים מוסברים

הסדרה הווקאלית ה'  /ו'
חמישה קונצרטים מהמיטב הווקאלי

החבילה המלאה ה'  /ו'
 4סדרות הקונצרטים
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₪ 2100

₪ 1900

₪ 1600

סדרות הרצאות:

מחיר רגיל

זכאי הנחות

מנוי ותיק

לראות את המוזיקה  -לשמוע את
הציור  14מפגשים עם אירנה פרידלנד
העולם באולם – מוזיקה
 14מפגשים עם פרופ' רונן בורשבסקי

₪ 750

₪ 700

₪ 650

הוירטואוזים הגדולים  -עד קצה
גבול היכולת
 14מפגשים עם עומר שומרוני
השאנסון – לשיר עד כלות
 7מפגשים עם אירנה פרידלנד
₪ 550

₪ 500

₪ 450

בטהובן –  250שנים של גאונות
 7מפגשים עם עומר שומרוני
מוזיקה פמינה 2022
סדרת המלחינות

₪ 300

₪ 250

₪ 200

שניים צ'לו
ערב עם שומאן – אסף זהר וחברים
PIANO COVER STORY

₪ 115

₪ 110

₪ 95

מולטיפיאנו – חוגגים עשור
הגשם באיפנימה
19

לפרטים והרשמה

מפעל המנויים ע"ש יחיאל בן-צבי
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב

טלפון 03-6407047
וואטסאפ 03-6407047
דואר אלקטרוני tauconcerts@gmail.com
אתר מפעל המנויים tau.smarticket.co.il

