
יום שני, 4 ביוני

טקס פתיחה בכנסת, במעמד ח"כ עפר שלח (יש עתיד)14:30

הופעה ליטורגית א-קאפלה במנזר עמק המצלבה, שנבנה בתקופה הביזנטית המוקדמת16:30

ארוחת ערב עם דיקני האקדמיה18:00

כיכר בניין ע"ש יונס וסוראיה נזריאן, האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

19:45
קבלת פנים  רחבה לפני בניין ע"ש יונס וסוראיה נזריאן

טקס הענקת תארי כבוד, אולם יצחק נבון, בניין יונס וסוראיה נזריאן20:15

אורח כבוד: מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים

ברכות:  

אמינה הריס, עו"ד, יו"ר חבר הנאמנים הבינלאומי 
מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים 

פרופ' ינעם ליף, נשיא האקדמיה

הענקת תואר נאמן כבוד ל: 

ד"ר שרון ס. נזריאן, נאמן כבוד

הענקת תואר עמית כבוד ל: 

 CBE ,סר קלייב גילינסון
יבגני קיסין 

נועה ורטהיים

רישום בספר הזהב של האקדמיה: 

פרופ' אבנר בירון 
בתיה כהן

יום שלישי, 5 ביוני

כיתות אמן פתוחות בפסנתר, אומנויות ווקאליות, ג'אז ומחול9:15

סגל וסטודנטים של האקדמיה

מושב מליאה ראשון פתוח לקהל, אולם 221 – חלק א'10:15

ברכות: יאיר גרין, עו"ד, יו"ר הועד המנהל

אישור חברים חדשים בחבר הנאמנים

of Board
Meetings

Governors

10:30CBE ,הרצאת אורח: סר קלייב גילינסון

Artists and Arts Organizations Shape the Future?

מושב מליאה ראשון פתוח לקהל, אולם 221 – חלק ב'11:45

אינטרמצו של מוסיקה קאמרית, שינוגן על ידי תלמידי התכנית הקאמרית למצטיינים ע"ש סוראיה

ויונס נזריאן

ארוחת צהריים מול נוף הרי ירושלים13:00

אחה"צ עם יבגני קיסין14:30

זמן חופשי16:00

אישור חברים חדשים בחבר הנאמנים

https://www.jamd.ac.il/sites/default/files/bog-schedule_2018Q.pdf
https://www.jamd.ac.il/node/5808


ארוחת ערב חגיגית, מסעדת לה רג'נס, מלון המלך דוד18:00

קונצרט גאלה באולם ימק"א הבינלאומית, שנבנתה בתקופת המנדט הבריטי.20:15

התזמורת הסימפונית ע"ש מנדי רודן

יום רביעי, 6 ביוני

המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה –ירושלים ע"ש דוד עמר10:00

סיור במוזיאון ולאחריו קונצרט מוסיקה ערבית קלאסית שינוגן על ידי האנסמבל למוסיקה ערבית של

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

אורחי חבר הנאמנים הבינלאומיחברי חבר הנאמנים הבינלאומי

11:45 מושב מליאה שני, חלק א', אולם 221 באקדמיה

דו"ח יו"ר: יאיר גרין, עו"ד

דו"ח הנשיא: פרופ' ינעם ליף

מצגת: היחידה לקהילה ונוער ע"ש יצחק נבון

דיון: חינוך למוסיקה כתגובה לשינויים תרבותיים

13:15 ארוחת צהריים, פטיו האקדמיה

14:30 מושב שני, חלק ב', אולם 221 באקדמיה

דיון פתוח בהשתתפות חברי החבר:

16:00 מושב שלישי, אולם 221 באקדמיה

מינויים חדשים

סקירה שנתית: הקונסרבטוריון והתיכון

דו"ח ועדת הביקורת

דוחות כספיים ומילוליים: הצגה ואישור של דוחות כספיים

ומילוליים

11:15 כיבוד קל וסיור פרטי במצודת דוד ומוזיאון מגדל דוד

13:00  ארוחת צהריים בעיר העתיקה

14:30 סיורי צהריים פרטיים

תחנות הצלב והקבר הקדוש, העיר העתיקה

הכותל המערבי ומערות הכותל מתחת לעיר העתיקה אשר

חושפות רחובות מתקופת בית שני 

16:30 זמן חופשי

סיכום והחלטות

פרידה מחגיגות שנת ה – 85

בנוף המשקיף על החומות העיר העתיקה בירושלים

קבלת פנים עם שמפניה 18:30

19:00
קונצרט פרידה:

הופעות של האנסמבל למוסיקה אנדלוסית ואנסמבל ג'אז של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

סעודה לאור נרות, הפתעה מוסיקלית ושלום אחרון 20:00




