
 14.1.18-17.1.18 –קומפוזיציה וניצוח והמחלקה ליצירה רב תחומית , לתורת המוסיקהשבוע פרויקטים החוג 

  16.1.18י שליש 15.1.18שני  14.1.18ראשון יום 
 

כיתתי ויחידני   – 17.1.18רביעי 
כיתתי                                                יחידני  

10:00 
 
 
 

ברנד ' פרופ, מפגש עם המלחין האורח 
מאוניברסיטת לייפציג  פרנקה
 231אולם , 10:00 – 12:00

"- גילגוליה של רפסודיה"
הטקסט והקלפים של , ל המוסיקהע

 –ופרנואיד ( קווין)רפסודיה בוהמית 
( רדיוהד)אנדרואיד 

מיכאל וולפה  ' פרופ
 231אולם , 10:00,  – 11:30

 
 

 

אז 'התפתחותה של הרמוניית הג"
לאורך ציר הזמן ותיאוריה כשפה רבת 

בעקבות הוצאת ספרו החדש  – "ניבים
ר ארנון פלטי "ד

  231אולם , 10:00 – 11:15
 

אוניברסיטת , ברנד פרנקה' פרופ
לייפציג  

 233חדר , 10:00 – 12:00
 

11:00  
 
 
 
 
 
 

מאסטרקלאס בקומפוזיציה 
ארי בן שבתאי ' פרופ

ר בעז בן משה "ד
וקרו  'מר זיו קוז

 231אולם , 13:00 – 15:00
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

צבי ' סימפוזיון חגיגי למלחין פרופ
שנה   90במלאת לו  אבני

, יקה ולמחול בירושליםהאקדמיה למוס
, בשיתוף המחלקה למוסיקולוגיה

הפקולטה למדעי הרוח בהר הצופים 
ואיגוד הקומפוזיטורים 

מיכאל ' פרופ, צבי אבני' פרופ: מרצים
ר אסף שלג "ד, וולפה

  : מבצעים
 כינור -אנה גנדלסמן'ז

 ויולה -ניתאי צורי
 לו'צ -אלה טובי

פסנתר  -טליה עמר 
התכנסות   – 15:30
 221אולם , 16:00 – 19:00

 
 -שימוש בטכנולוגיה לכתיבה בת "

טליה עמר ' גב "זמנינו
 231אולם , 11:30 – 13:00 

הפסקת צהריים   12:00
13:30 – 12:00 

הפסקת צהריים  
13:00 – 11:30 

  

? מהו –עיבוד אמנותי   13:00
מנחם ויזנברג   ' פרופ

 231אולם , 13:30 – 15:30
 
 

פוזיציה מאסטרקלאס בקומ
ברנד פרנקה ' פרופ

 231אולם , 13:00 – 15:00

 
 
 
 
 

מפגש עם  – פורום תיאורטיקאים חגיגי
" תדרים"פרוייקט 

של אנסמבל מיתר בשילוב סטודנטים 
לקומפוזיציה וביצוע 

 231אולם , 14:30 – 16:00
 

 

14:00  

15:00 
 
 
 

למלחין   70יום הולדת 
   -יוסף ברדנשווילי 

: רותיומפגש עם יצי
: לכינור ופסנתר בביצוע" המנון"

,  לו'צ, אלה טובי, כינור, ניתאי צורי
והצגת יצירות נוספות של המלחין 

 231אולם , 15:30 – 17:30

  

 :הרצאותשתי  – ניםשולחן תיאורטיק 16:00

 
לה אממי למד ברליאוז לכתוב את הפינ"

 "?של הסימפוניה הפנטסטית
האקדמיה למוסיקה , בלה ברובר' פרופ

ולמחול בירושלים  
 

מאת " מוטציו" -וריאציות על נושא נעלם 
 חנוך יעקבי והחיפוש אחר מקור משותף

 אוניברסיטת חיפה, עירית יונגרמן. דר
 

 231אולם , 16:00 –  18:30
 
 

17:00     

18:00     

19:00   
מיצירות תלמידי החוג  קונצרט קומפוזיציה

קומפוזיציה וניצוח , לתורת המוסיקה
והמחלקה ליצירה רב תחומית 

 221אולם , 19:30

   


