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  9.3.2017יום חמישי 
  

  
  שעה

המלחין חתן של  לזכרו יום עיון
  אמריטוס פרופ'  ,פרס ישראל

  אנדרה היידו                          

יום פתוח של החוג לתורת המוסיקה, 
  קומפוזיציה וניצוח

  דנייחי  כיתה  יחידני  כיתה   

9:00  
  

  
  
  

יום זה פתוח לכלל   
  הסטודנטים באקדמיה!

  
כל ההרצאות 
  .231 אולםמתקיימות ב

  פגישות יחידניות עם
Prof. Gyula Fekete 

  לסטודנטים לקומפוזיציה 
  

9:00-13:00 )233(  
  (לפי הרשמה מראש)

  
  

 ניצוחב כיתת אמן
  בהדרכת  תזמורת

Prof. Sharon 
Choa  

 4על סימפוניה מס' 
 הובןמאת בט

בהשתתפות 
קון תזמורת קונסורט 

  מוטו
9:00-12:00 )221(  

  Iחלק 

  פגישות יחידניות עם
Prof. Gyula Fekete 

  קומפוזיציה ללסטודנטים 
  

9:00-13:00 )233(  
    (לפי הרשמה מראש)

10:00  
  
  
  

10:30  
  הצגת תכנית שבוע הפרויקטים 

  עם ראש החוג
  ד''ר קרל וולניאנסקי

)231(  
  

Prof. Gyula Fekete 
(The Franz Liszt 
Academy of Music, 
Budapest, Hungary) 

    מציג מיצירותיו
10:00-12:00 )221( 

כיתת אמן פתוחה בניצוח 
  תזמורת 

  פרופ' יבגני צירלין
10:00-11:00 )521(  

 

  פרופ' מנחם צור
"התיאוריה של 
  הקומפוזיציה"
10:00-12:00 )231(  

  

אנדרה היידו ן לזכרו של המלחי סימפוזיון  11:00
  19:00 – 11:00יתקיים ביו השעות 

  של תווהנחיי תובעריכ
  יושב ראש הפאנלים  –מיכאל וולפה 
חיים יאיר היידו, ינעם ליף,  :בהשתתפות

ראלי מיה שביט, מירה זכאי, פרמונט, 
מרגלית, אביה קופלמן, אדווין סרוסי, 

אסף שלג. גדעון לבינסון, עודד זהבי, 
)231(  
  

  'ז מצורףאנא ראו לו'
  

כיתת אמן פתוחה בניצוח 
  תזמורת 

  פרופ' איתן גלוברזון
11:00-12:00 )521(  

  

  הרצאתה של
Prof. Sharon Choa  
(The Hong Kong 
Academy for 
Performing Arts) 

11:00-13:00 )231(  
   

  פרופ' אמנון וולמן:  הפסקה 12:00-13:00  12:00
האם הדיכוטומיה "

 – מוסיקה אלקטרונית
מוסיקה 

אינסטרומנטלית עדיין 
 "?קיימת

12:00-14:00 )111(  
  
  

  הפסקה

  שיעור לדוגמא: פיתוח שמיעה   13:00
  ד''ר יאיר ארליך

13:00-14:00 )304(  

 ניצוחב כיתת אמן    הפסקה 13:00-14:00
תזמורת עם 

 קון מוטוקונסורט 
  בהדרכת 

Prof. Sharon 
Choa  

13:00-15:00 )231( 
  IIחלק 

  

  הפסקה 14:00-14:30  14:00
  

  צורות ואנליזה שיעור לדוגמא:
  לובובסקי- פרופ' בלה ברובר

14:30-15:30 )111(  
  
  
  
  

  15:30-16:00הפסקה 

  פורום תיאורטיקאים:
כיתת אומן פתוחה 

 .Prof קומפוזיציה עםב
Gyula Fekete  

  לקומפוזיציהלסטודנטים 
  (לפי הרשמה מראש)

14:00-17:00 )231(  

  הפסקה 14:00-15:00

15:00  
  
  
  

  "מלחין בראי התקופה"
מפגש עם חתן פרס 

רופ' ישראל,  פ
על  צבי אבניאמריטוס 

  .יצירותיו
15:00-17:00 )231 (  
לכלל תלמידי 

  האקדמיה!
  

17:00-17:30  
  הפסקה

חזרה פתוחה של 
מקהלת המעבדה 

עם סטודנטים 
לניצוח בהנחייתו של 
  פרופ' סטנלי ספרבר

16:30 - 15:00 
)231   (  
  
  
  

  קורס יסודות הקומפוזיציה קונצרט מיצירות תלמידי   16:00
  פרופ' ארי בן שבתאי

16:00-17:00 )221(  
  

  הפסקה 17:00-17:30

  המשך   17:00
  19:00ועד השעה 

  

  בקומפוזיציהפתוחה כיתת אמן 
פרופ' ינעם ליף, פרופ' ג'ולה פקטה (האקדמיה ע''ש פרנץ 

אמנון וולמן, פרופ' ארי  ליסט, בודפשט, הונגריה), פרופ'
  בן שבתאי,  ד''ר בועז בן נשה,  פרופ' חיים פרמונט.

 17:30-19:30 )111(  

כיתת אמן   
פרופ' בקומפוזיציה:  

פרופ' מנחם  ,צבי אבני
צור, פרופ' ולדימיר 

ד''ר איל שקולניק. 
  אדלר

17:30-19:30 )011(  

Vince Chua 
(Violin) Shawn 
Tam (Cello) 
(HKAPA) 
 Alon Mamo 
(Piano) (JAMD) 

17:30  
  קונצרט מוסבר

-מרצה: פרופ' בלה ברובר
  לובובסקי.

: טריו לכינור, 'ד. שוסטקוביץ
צ'לו ופסנתר במי מינור, מס' 

  )231(  .67, אופ' 2


