
 אביב -מרכז ענב לתרבות ,תלבבדיגיטל והקתדרה למוסיקה בימי ד', 

 מכללה מוסיקלית עם ד"ר אסתרית בלצן, פרופ' משה זורמן 
  1202 במאי 26  - 1220 בפברואר  10:  פ"אתש 'בסמסטר סילבוס 

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

 03 - 6420847טל. בע כשבוע לפני התאריך שנקבהקתדרה  משרדבהשיעור נושא יוודאו את 

 

 ד"ר אסתרית בלצן  -מפתחות למוסיקה 

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

 

 

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

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

 . ו למופעים חיים חזריוהאופרה פילהרמונית סילבוס יעודכן כשהה

 

 

 

 

 ועד לסימפוניה התשיעית.  "מ"הסערה –בטהובן  10.2.21

  מן המיניאטורה אל הסימפוניה.  –שוברט  17.2.12

  מן המיניאטורה אל הסימפוניה.  –מנדלסון  24.2.21

 אטיודים בעידן הוירטואוזים.  –שופן  3.3.21

  שמרן ומהפכן   – מול וואגנרברהמס  10.3.21

  תנועות לאומיות  – דבוז'אקסמטנה ו 17.3.21

   תנועות לאומיות בצפון הרחוק.  – גריג וסיבליוס 24.3.21

 מול טאנהויזר  טראויאטהעולם האופרה:  – מול ואגנר ורדי  7.4.21

עולם האופרה: דולי הפנינים וכרמן  –ביזה  21.4.21  

 בין צרפת למוסקבה.  – דביוסי , ראוול ומוסורגסקי 28.4,21

  וסטרווינסקיפרוקופייב : רוסי  מודרניזם 5.5.21

   שנברג מול וארזבינלאומי: מודרניזם  12.5.21

 הבלוז והסווינגעידן  -אמריקה  19.5.21

 והמינימליזם פופ עידן ה - 21-המאה ה 26.5.21

 פולצ'ינלה פרגולזי  –והניאו קלאסיקה  סטרווינסקישנות העשרים העליזות :  10.2.21

 )הפילהרמונית ברלין(. ו"אופרה בגרוש"  קורט וויל –שנות העשרים העליזות  17.2.21

 טורנדוט   –פוצ'יני  –שנות העשרים העליזות  24.2.21

 הפילהרמונית עד הביתזובין מהטה עם זובין ונצ'רטו לקלרינט קוהקלרינט , מוצרט  3.3.21

 מקומו המיוחד בסוויטות ובואריאציות גולדברג  –הסרבנד ו באך 10.3.21

 פורגי ובס  – אופרהבמטרופוליטן שבוע האמן השחור  - גרשווין 17.3.21

 המבצעים הגדולים, מפול רובסון עד ג'סי נורמן –אופרהבמטרופוליטן  האמן השחור 24.3.21

  השוואת ביצועים וניתוח  -תחרות רובינשטיין. 7.4.21

הגמר.  –תחרות רובינשטיין  21.4.21  

 " אונייגיןהאופרה "ייבגני  –צ'ייקובסקי  28.4,21

  . פילהרמונית עד הבית,ה 4מס.  - סימפוניות  –צ'ייקובסקי  5.5.21

 (. עד הבית פילהרמוניתהמוסיקה קאמרית בסדרת חמישיית הפסנתר ) –דבוז'אק  12.5.21

  להולדתם ולקלאסיקה בדרום אמריקה  100צולה ורמירז, אפי 19.5.21

 הפילהרמונית עד הבית מנפרד הונק עם ראחלין. ,  העונות   4 –ויואלדי  26.5.21



 

 14:30 –13.00ד"ר בלצן ופרופ' זורמן,  , מוסיקה וקולנוע 

 

 16:15 – 14:45, פרופ' זורמן, מובילי הזמר העברי 

 

 

 

  קונצרטים עם ד"ר אסתרית בלצן בת"א, חיפה וירושלים–קלאסיקה במימד אישי 
 . יוחזרו :  ויתווספו חדשות תכניות 2יוחזרו , לפי הנחיות משבר הקורונה. 2021 במרץתחודש  

 בלצן עם מיקי גבריאלוב ולהקתו.   –מתגעגעים לאריק איינשטיין עם רקדנים,  סביב וואלס –שופן 

, יחיד של אסתרית בלצןהכנית תול 12 -ההעונה :  :אל ההמנון הלאומיאישי מסע  –התקווה 

 בבית התפוצות ת"א. תחודש לפי הנחיות הקורונה , 
  www.musiccathedra.comבאתר הקתדרה  בכל המוסיקה ובכאן תרבותפירוט משדרים 

 /https://www.facebook.com/AstrithBaltsan  סרטונים ותגובות בדף הפייסבוק  

 cathedra@bezeqint.net, 03 – 6420847אנא התקשרו לקתדרה למוסיקה לספרים, דיסקים וערכת לימוד 

 אורות הבמה למול אורות הכרך.  צ'ארלי צ'אפלין –מוסיקה והסרט האילם  10.2.21

 , ריאליזם רוסי )פוטיומקין( אקספרסיוניזם גרמני )הגולם(  –הסרט האילם  17.2.21

 יידישקייט ויהדות )זמר הג'אז, יידל מיט אין פידל(.  24.2.21

  שיר אשיר בגשם. –המעבר לקולנוע מדבר  3.3.21

 שטיינר. טיומקין ו, מלחינים קלאסיים בקולנוע: ברנרד הרמן והיצ'קוק, קורנגולד, ווקסמן  10.3.21

 וודי אלן. סרטי מאמריקאי בפריס, ל – גרשווין בקולנוע 17.3.21

 פרק הסיום של רוג'רס והמרשטיין. – צלילי המוסיקה 24.3.21

 מוסיקה ושואה: קברט, צא וראה.  7.4.21

גלגולו של סיפור: הגברת עם הקאמליות )טראויאטה,קאמיל,( - מולן רוז' 21.4.21  

  , אפוקליפסה ברגמן, לב בחורף, אוהבת את ברהמס.איגנמר * בקולנוע : מוסיקה קלאסית  28.4,21

 ממצחיקונת עד יינטל  – ברברה סטרייסנד 5.5.21

 רוק בקולנוע: טומי, החומה, רוקטמן.  12.5.21

 מנעליים אדומות לברבור שחור.  – קולנוע ומחול 19.5.21

 מוסיקה בקולנוע הישראלי.  26.5.21

 : מקיבוץ משמרות ועד קיסריה שלום חנוך 10.2.21

 והחלונות הגבוהיםשמוליק קראוס  17.2.21

 : מהצ'רצ'ילים ועד היום מיקי גבריאלוב 24.2.21

 הזמר כיוצר  – ארצי שלמה 3.3.21

 והתעוררות הזרם הים תיכוני. אביהו מדינה 10.3.21

 גדסי, עופרה חזה, אחינועם ניני.אבנר  יזהר כהן,עורי צפון ובואי תימן:  17.3.21

 פיוטים: מבית הכנסת להיכלי הזמר.  24.3.21

 לדורותיה בנאימשפחת  7.4.21

   יהודה פוליקר, ארקדי דוכין, רמי פורטיס.גפן,אביב מובילי דרך ברוק הישראלי:  21.4.21

 : זמרת ויוצרת לכל עת.  חוה אלברשטיין 28.4,21

   פער הדורות בזמר העברי. :  היימןוסי נחום  5.5.21

  : יהודית רביץ, קורין אלאל, רונה קינן.זמרות יוצרות 12.5.21

 ותרבות חבורות הזמר.הגבעטרון  19.5.21

 ומורשתו  איינשטייןאריק  26.5.21

http://www.musiccathedra.com/
https://www.facebook.com/AstrithBaltsan%20%20/
mailto:cathedra@bezeqint.net

